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                      NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  AUGUSTUS 2018 
___________________________________________________________________________ 

                                             CLUB ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2018: 
                 
               di. 7 aug. Onderhands, Wieringerwaard, bij ons. Vanaf 10.00 uur 
                      za. 18 aug. 3de Ledentoernooi, 4 partijen vanaf 10.30 uur.  

                                       di. 21 aug. laatste avondboule!!!               
                       za. 25 aug. Chinese maaltijd na het boulen. ± 17.00 uur 
                                di. 28 aug. Celeritas bij ons. Vanaf 10.00 uur. 
___________________________________________________________________________ 

                          TOERNOOIEN IN AUGUSTUS 2018 AAN DE OVERKANT: 
                                  

                              zo. 19 aug. Adam & Eva toernooi PON Schagen 
                                    do. 23 aug. Zomertoernooi Celeritas 
      do. 30 aug. Helders Open Strand toernooi. Onderhands en Entre Nous.  
___________________________________________________________________________ 

                      Verjaardagen:                                  Schoonmaaklijst: 
                           9. Jan Winter                        24-7 t/m 4-8  Gerrie Mosk - Nellie v.d. Wilde 
                         14. Toon Witte                        7-8 t/m 18-8 Rob Dapper - Ilse Dros 
                                                                          21-8 t/m  1-9  Annelies Zegel - Ria de Wit 

 

Vader Richard (PUK-Haarlem) en zoon Stefan Bouwmeester (JdBclub Schoorl) 

winnaars Open Texels Kampioenschap 2018.  

Wat een heerlijke dag! Op 7 juli om half tien richting de boot om de meeste deelnemers op 

te halen van de boot. (Een aantal verbleef een weekend of weekje op ons eiland). Koffie en 

gebak stonden klaar. Om kwart voor 11 zijn we gestart met de 1ste partij. Onder een 

stralende hemel zijn de 4 partijen gespeeld. Rond 5 uur was de prijsuitreiking. Oeps! Fout in 

het registreren van de scoor. Maar gelukkig snel hersteld (dank aan Dick Werkman, die ook 

van de partij was). Richard en Stefan Bouwmeester werden 1ste, 4 partijen gewonnen en 25 

pnt. Ron Bakker en Bram Kooij (beiden van JdBClub Schoorl) wonnen ook hun 4 partijen en 

hadden 24 pnt. Ruud Magré en Johan Keijer (Elza Boules) hadden ook 4 partijen winst met 

23 pnt. Beste Texelaars werden Alie Schouten en Rob Blok, zij wonnen 3 partijen met 11  

 



 

pnt. Winnaars, gefeliciteerd. En alle 64 deelnemers, bedankt dat jullie erbij waren. Loes 

Vrijenhoek en Marianne Dapper voor al jullie werk in de keuken. Jullie hebben er allemaal 

een geweldige dag van gemaakt. Tot volgend jaar!  

 

Senioren Vereniging Texel op bezoek, 19 juli. 

 

De Senioren Vereniging Texel was een dagje bij ons te gast. Ik kan daar eigenlijk kort over 

zijn: geweldige dag, punt, uit! Prachtig weer! Geweldig gezellige mensen, waarvan de 

meesten nog nooit hadden gebould, das altijd lol natuurlijk! Maar er zaten ook "sterren" bij 

hoor. We zijn rustig met koffie en gebak begonnen om 11.00 uur. Daarna de 1ste partij. In 

elke baan een speler van ons voor de uitleg. Sommigen vonden het best zwaar, maar 

iedereen heeft een geweldige dag gehad. Met zelfs een verrassende "over-all" winnaar. 

Danny van der Steeg (SVT) was de beste na 3 partijen. Voor de winnaars 1,2 en 3 van de 

Senioren Vereniging, Danny van der Steeg, Magda Boonman en Guus Witte was er een 

prijsje. Helemaal geweldig! En het bleef nog even "onrustig" rond de banen. Wat een 

geslaagde dag. Dank aan allen! 

___________________________________________________________________________ 

 

Naar PON Schagen dinsdag 24 juli. 

 

Het was heet, die 24ste juli 2018. Om 9.00 uur zaten we met z’n 14-nen op de boot. Bij 

aankomst in Den Helder eerst even richting Ravelijnweg, goedkoop tanken. Dat is de eerste 

verdienste, scheelt 13 cent per liter met hier! Met 3 auto’s, de Blokjes, de Zoeteliefjes en 

Kardijk, stonden we “onze knip te spekken”. Daarna op naar Schagen. De parasols stonden 

uit en de koffie was klaar. Jaap Moens stelde voor 3 partijen te spelen i.v.m. de 

temperatuur. Na de koffie de eerste partij. Zoekend naar de schaduwrijkste baan en zoveel 

mogelijk uit het zonnetje blijven, was het prima te doen. Ingesmeerd met factor 50 heb ik 

het zonder schade uitgehouden. Het werd een reuze gezellige dag. Ans Severijnse (PON) 

werd 1ste, zij had 3 partijen gewonnen met +24. Rob Blok 2de met +18 uit 3 en Trudy Stavers 

(PON) +12 uit 3. Stijn Geus deed ook goede zaken en werd 6de. Gefeliciteerd! Om 4 uur zaten 

wij weer op de boot richting Texel. 

___________________________________________________________________________ 

 

Geen BBQ op zaterdag 28 juli, maar Chinese maaltijd op zaterdag 25 augustus. 

Weer eens wat anders! I.p.v. de jaarlijkse BBQ, hebben we gekozen voor een Chinese 

maaltijd op zaterdag 25 augustus. Onze leden waren direct enthousiast met deze keuze. Het 

heeft ook het voordeel dat alles binnen kan. BBQ is reuze gezellig, maar je moet zeker zijn 

van goed weer. Het is uitproberen, volgend jaar doen we het misschien weer anders. 

Natuurlijk neem je je partner of vriend(in) mee. De maaltijd (nasi of bami, gebakken ei, saté, 

atjar en kroepoek) gaat € 12,50 per persoon kosten. Schrijf je in! 


