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                           NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  SEPTEMBER 2018 
_________________________________________________________________________________ 

                                        CLUB ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2018: 

                           di. 11 sept. Uitwisseling met Schoorl is afgelast!!! 

                            di. 18 sept. Entre Nous bij ons. 10.00 – 17.00 uur 
_________________________________________________________________________________ 

                  TOERNOOIEN IN SEPTEMBER 2018 AAN DE OVERKANT: 
                                 Do. 13- en 27 sept. Zomertoernooi Celeritas       

                                Wo. 19 sept. Midweektoernooi, Les Mille Iles  
                   Zo. 23 sept. Schapendijkje toernooi Entre Nous (licentie)  
                             Zo. 30 sept. Spek & Bonen toernooi PON                        
_________________________________________________________________________________ 

                    Verjaardagen:                                     Schoonmaaklijst: 
              15. Fridtjof Blanken                         4-9 t/m 15-9 Vera Vooijs – Diana Kardijk 
              20. Gerrie Jurjens                            18-9-t/m 29-9  Truus en Kees Zoetelief 
_________________________________________________________________________________ 

Molenkoog verwelkomt Lies Gieles als 40.000ste gast 2018. 

Even na 12.00 uur stapte zaterdag de 86-jarige Lies Gieles als 40.000ste bezoeker van 2018 

Zwembad Molenkoog in Den Burg binnen. 

“Lies is een trouwe zwemster van het eerste uur”, laat het zwembad weten. “Al 45 jaar 

lang trekt zij haar baantjes in Molenkoog. In het begin was ze er ook regelmatig met haar 

kinderen te vinden, die er natuurlijk ook beiden hebben leren zwemmen. Inmiddels zwemt 

ze al jaren bijna dagelijks, samen met haar man Fer. Zaterdag kwamen ze wat eerder dan 

anders omdat er ’s middags ook nog jeu de boules op de agenda stond.” Lies ontving een 

verse slagroomtaart, waar ze drie stukjes afsneed voor het dienstdoende bad personeel. 

___________________________________________________________________________ 

Super gezellige uitwisseling met Onderhands uit Wieringerwaard, 7 augustus.  

Reuze gezellige dag en iedereen was heel tevreden, ondanks deze super warme dag. We 

hebben de schaduw opgezocht, dus vanuit één kant spelen (waar de schaduw was) en dat 

ging perfect! Wat zijn we blij met onze bomen. Liters water zijn er door gegaan. En na 

afloop hebben we de koelkast leeg gemaakt. Winnaars waren: 1ste van Onderhands werd  

 



 

Monique Engel, 2de Nico Waij en 3de Jan Kouseband. 1ste van Jeu de Boulesclub Den Burg 

werd Louis van der Vis, 2de Lydia Blok en 3de Kees de Weerd. 

__________________________________________________________________________ 

 

Diana Kardijk 6de tijdens Molentoernooi bij JdBclub Schoorl. 

Super geweldige en zomerse zondag op 12 augustus  bij JdBclub Schoorl bij het jaarlijkse 

Molentoernooi. Diana werd 6de met Berry Suanet van de Stetters uit Castricum. Envelop 

met inhoud was de prijs. Zo waren benzine en bootkosten terug verdient. Berry en Schoorl 

bedankt! 

__________________________________________________________________________ 

Harm Gort winnaar 3de Ledentoernooi. 

Het was een reuze gezellig 3de Ledentoernooi zaterdag 18 aug. Het was niet druk, toch nog 

veel vakanties. Het was ook niet echt zonnig, maar de temperatuur was heel aangenaam. 

Met 20 leden werd om ± 11.00 uur de eerste boule gegooid. Lekker soepje tussen de 

middag, alles lekker op z'n gemakkie! Om een uur of 4 waren de 4 partijen gespeeld. Harm 

Gort werd de winnaar vandaag met, als enige, 4 gewonnen partijen en +24. Jaap 

Zuidewind 2de met 3 gewonnen partijen en + 21. Fer Gieles 3de met ook 3 gewonnen 

partijen en +18. Gefeliciteerd. Maar ook diegene die niet in de prijzen vielen vonden het 

een geslaagde dag! Het 4de Ledentoernooi is op zaterdag 13 oktober. Dan wordt het ook 

duidelijk wie dit jaar de "Super-Boule" gaat winnen. 

__________________________________________________________________________ 

 

Adam & Eva toernooi in Schagen.  

Beetje grijze dag de 19de augustus,  maar dat kon de pret niet drukken.  Truus Zoetelief en 

Anton Schouten hadden de 2de prijs in de C-Poule. Alie Schouten en Toon Witte vielen net 

buiten de prijzen in de B-Poule. Ook Diana Kardijk, die met Klaas Kossen van PON speelde 

die dag, vielen buiten de prijzen in de B-Poule. Maar het was een heel gezellige dag. Dank 

je wel PON en op naar het Spek & Bonen toernooi op zondag 30 september. 

_________________________________________________________________________ 

Chinese maaltijd op  zaterdag 25 augustus. 

Dat was een succes! Chinese maaltijd bij onze club! Perfect verzorgt door Texel Catering. 

Nou, dat gaan we volgend jaar nog eens doen hoor. Heerlijk gegeten. Fijn dat jullie er 

allemaal bij waren. Dank aan de dames in de keuken! Was een super gezellige middag en 

avond! 

_________________________________________________________________________ 

 

Celeritas uit Alkmaar op Texel, dinsdag 28 augustus. 

Wat een heerlijke dag. Broeierig warm, weinig zon, maar droog! Co Dijt (Celeritas 

Petanque) en Louis van der Vis (Jeu de Boulesclub Den Burg) werden 1ste. Zij  wonnen 

beide de 4 partijen. Margreet Visser (C) en Koen Verf (T) 2de en Dirk Alderen (C) en Wil 

Pijper (T) 3de. Gefeliciteerd! Super gezellig! En volgend jaar weer! 


