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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: JULI 2017
___________________________________________________________________________________________

CLUB ACTIVITEITEN JULI 2017:
za. 1 juli Open Texels 2017. 10.00 tot 17.00 uur
di. 18 juli Laatste avond boule. 19.00 tot 21.00 uur
di. 25 juli PON Schagen bij ons. 10.00 tot 16.00 uur
za. 29 juli BBQ voor leden + partner. Aanvang ± 17.30 uur.
___________________________________________________________________________________________

TOERNOOIEN JULI AAN DE OVERKANT:
zo. 9 juli “Boelen voor een goed doel”. Voor stichting ALS. Bij Onderhands (zie info bord).
do. 27 juli Zomertoernooi Celeritas. Boot 9.00 uur.
___________________________________________________________________________________________

verjaardagen:
6. Antoine van ’t Veer
13. Henk Martens
17. Betty Banda
20. Kees de Weerd
20. Nellie v.d. Wilde

schoonmaaklijst:
28-6 t/m 11-7 Sjaan Bakker + Harry Ran
12-7 t/m 25-7 Truus Jongedijk + Peter Dernison
26-7 t/m 8-8 Ria en Ton Koopmans. Wie wil er invallen?

________________________________________________________________________
Onstuimige uitwisseling met Boel Skik 6 juni 2017.
Het waaide al behoorlijk toen we naar de boot reden met de bus. Het miezelde ook af en toe. We zien wel
wat de dag brengt. In de media hebben ze het over “code geel”, windkracht 8! OK, maar waar en
wanneer? Bij bestudering van de weerwebsites, bleek het op Texel pas aan het einde van de middag,
begin van de avond plaats te vinden. We gaan ervoor: ”it giet oan”!
Ja hoor, er is een buitje gevallen, het waaide af en toe flink, maar het zonnetje heeft zich ook geregeld
laten zien. Super dag! Reuze gezellig! Alie Schouten werd de beste met 4 gewonnen partijen en 38 pnt.

Louis van der Vis won ook 4 partijen met 31 pnt. Gerrie Mosk won 3 partijen met 16 pnt. Giel van Dijk was
de beste van Boel Skik met 3 gewonnen partijen en 21 pnt. Boel Skik’s 2de werd Hilly Veenstra en 3de
Mia Scholten, ook zij wonnen 3 partijen. Geslaagde dag.

Rabo fietstocht zaterdag 10 juni.
Op zaterdag 10 juni 2017 namen 4 van onze leden: Alie Schouten, Toon Witte, Kees Zoetelief en Peter
Dernison, deel aan de jaarlijkse fietssponsortocht om onze clubkas met € 200,= te spekken.
Rond half 10 verzamelden wij ons voor de Rabobank op de Groeneplaats. Diverse deelnemers hadden zich
feestelijk uitgedost om als groep mee te dingen voor de 5 mooiste foto's. Dit jaar was de laatste keer dat
de Rabobank deze fietstocht organiseerde. Volgend jaar komt er een ander evenement om de clubkas te
spekken.
Om kwart voor 10 startten wij, na voorzien te zijn van een route- en stempelkaart en een Rabo rugzakje
met daarin een flesje bron water en een Mars.
Er stond een frisse wind en de zon liet zich nog niet zien.
Onze route liep via Parkstraat, Julianastraat, Sluyscoog, Marsweg naar De Waal en verder over het mooie
fietspad Waal en Burgerdijkje naar de Ruigendijk nabij De Koog.
Na ontvangst van een stempel in Dorpshuis de Hof in De Koog fietsten we verder via de Dennen en de
Rommelpot naar onze volgende stempelpost bij VV ZDH aan de Witteweg te Den Hoorn. Hier werden we
onthaald met vrolijke muziek van DEK en konden we een lekker ijsje halen aan de ijscokar.
We stapten weer op de fiets en reden via de Hoornderweg naar het kantoor van de Rabobank op de
Groeneplaats in Den Burg waar we onze stempelkaart inleverden en nog een broodje ham, kaas ,
krentenbol of appel konden nemen.
We hebben weer genoten van een mooie route over het zuidelijk deel van ons eiland.
Verslag: Peter Dernison.

Uitwisseling Kleine Sluis donderdag 15 juni.
Oh oh oh! Wat is er slecht gespeeld in Anna Paulowna. Marianne Bartels heeft het van de Texelaars het
beste gedaan, 11de plaats met 3 gewonnen partijen. Antoine van ’t Veer en Ria de Wit sloten de rij met 0
gewonnen partijen. Anton Schouten heeft het helemaal niet slecht gedaan, nog maar net lid en hij
verdient een pluim! En het was een stralende en gezellige dag! Dat is het belangrijkste!

Zomers tweede ledentoernooi Jeu de Boulesclub Den Burg.
De finale van het tweede Ledentoernooi bij onze club is onder zomers weer gespeeld op zaterdag 17 juni.
Echt genieten is het van deze sport onder deze weersomstandigheden.
Louis van der Vis was deze keer de beste, de enige met 4 gewonnen partijen en een saldo van 41. Loes
Vrijenhoek werd tweede, zij won drie partijen met een saldo van 22. Rob Dapper werd derde, hij won ook
drie partijen en haalde een saldo van 14.

Avondboule.
De avondboule op de dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur gaat door tot en met dinsdag 29 augustus.
Met uitzondering van dinsdag 25 juli, dan is PON de hele dag bij ons en vervalt de avondboule.
Mocht het weer zodanig omslaan voor 29 aug. zodat boulen ‘s avonds niet meer aantrekkelijk is, kunnen
wij de datum altijd herzien. Besluit: ons bestuur.

