
 

                              

                              “Sportpark  Molenkoog”,  Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg 
                 Facebookpagina: https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg 
                                      Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 
 

                                      NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  JULI 2018 
___________________________________________________________________________ 
                                                       CLUB ACTIVITEITEN JULI 2018: 
 

                          ZATERDAG 7 juli: OPEN TEXELS KAMPIOENSCHAP 

                       

                       do. 19 juli: Senioren Vereniging Texel op bezoek vanaf 11.00 uur 
                              di. 24 juli: Naar PON Schagen. Boot 9.00 uur. Schrijf je in! 
                                 za. 28 juli: BBQ voor leden en partner. ± 17.30 uur 

___________________________________________________________________________ 
                                       TOERNOOIEN IN JULI 2018 AAN DE OVERKANT: 
 
                                       do. 26 juli: Zomertoernooi, Celeritas, Alkmaar       

___________________________________________________________________________ 
                            Verjaardagen:                                             Schoonmaaklijst: 
 
                       6. Antoine van’t Veer                              26-6 t/m 7-7   Truus Jongedijk  Peter Dernison 
                     13. Henk Martens                                      10-7 t/m 21-7 Gerrie Mosk  Nellie v/d Wilde 
                     16. Lydia Blok                                              24-7 t/m 4-8   Diana Kardijk  Ilse Dros 
                     20. Kees de Weerd 
                     20. Nellie van der Wilde 
 

 

Gezellige uitwisseling met Boel Skik op 10 juni . 
 
Op zondag 10 juni reden we met 13 personen naar Den Oever. Rond kwart over 11 aankomst  in 
Den Oever. Na koffie en cake startten we tegen 12 uur met het jeu de boulen. Om  ongeveer 1 uur 
etenstijd met tomaten- en groentesoep en belegde broodjes ham en kaas. Totaal aantal 
deelnemers ongeveer 28 personen. ‘s-middags nog 3 partijen gespeeld. Tegen zessen 
prijsuitreiking met kaas, worst en mini-gehaktballetjes: 1e prijs Anton Schouten, 2e prijs Truus 
Zoetelief en 3e prijs Marianne Bartels. Jan Winters kreeg de poedelprijs. Om half 7 hadden we de 
boot naar Texel na een gezellige middag in Den Oever. (verslag: Peter Dernison) 

___________________________________________________________________________ 
 
Kleine Sluis bij ons, donderdag 14 juni. 
 
Super gezellige uitwisseling met Kleine Sluis uit Anna Paulowna vandaag. Met z´n 16-nen kwamen  
 
 



 
 
 
ze met de boot van 9.30 uur. De bus in die klaarstond en op naar onze banen waar de koffie en 
gebak klaarstonden. We hebben het niet droog gehouden vandaag, maar het mocht de pret niet  
drukken. En schuilen in ons clubhuis is geen straf, want de dames in de keuken hebben weer 
perfect werk verzet. Een lekker soeppie en/of een slaatje ging er wel in. Na afloop nog even 
gezellig geborreld met elkaar en om half zes weer in de bus richting de veerhaven. De dag is  
omgevlogen. En wat hadden we geweldige winnaars. Ben van Balen (K.S.) en Annelies Zegel (T) 
hadden beide de 4 partijen gewonnen. Gefeliciteerd! Marianne Bartels en Piet Montsma (K.S.) 2de 
en Toon Witte en Wim Curvers (K.S.) 3de. 
Complimenten aan onze club van Ben van Dalen: Top dag! We hebben het geweldig gehad bij 
jullie. 

_________________________________________________________________ 

Uitslag “Rabobank Clubkas” 2018 in het Glazen Paleis. 
 
Niet echt een warme zomeravond, donderdag 21 juni. Om 18.45 uur werden we in het park 
verwacht bij het Glazen Paleis. Wel spannend wat de opbrengst is geworden. Peter Dernison en ik 
gingen naar de uitslag en uitdelen van de cheques van de Rabobank Clubkas, bij het Glazen Paleis 
in het park in Den Burg. We moesten eerst de envelop met cheque ophalen (we mochten nog niet 
kijken en zo nieuwsgierig!) en werden verwelkomd met koffie en gebak. Het was koud in het park. 
(De winterjas aangedaan.) Na een korte toespraak werd de originaliteitsprijs uitgereikt. Die was 
voor de kinderspeelplaats in De Koog. Zij kregen € 250,00 extra. De meeste stemmen waren voor 
Stichting Hospice Texel, 469 stemmen en een bedrag van € 2639,97 (kippenvel, wat kunnen ze daar 
mooie dingen mee doen, geweldig!) Glaasje prosecco voor iedereen, hapje erbij en toen mochten 
alle enveloppen open. Lieve leden en sympathisanten, hartelijk dank aan jullie allen voor jullie 
stem. Wij krijgen een bedrag van € 322,88 met 53 stemmen. Verrassing! Wij hadden dit niet 
verwacht. Wij zijn er heel blij mee! Jullie vast ook! 

_________________________________________________________________ 
 
Anton Schouten winnaar 2de Ledentoernooi op 23 juni. 
 
Wat een heerlijke dag! Ons 2de Ledentoernooi was volop zonnig, terwijl we grijs weer hadden 
verwacht. De jassen en truien konden uit en we werden verwend met heerlijk weer. Met 25 leden 
gingen we de strijd aan. En na 4 partijen waren de winnaars bekend. En ik ben trots op jullie! Goed 
gedaan Anton Schouten, 1ste met 32 pnt. uit 4 gewonnen partijen. Zus Alie Schouten deed het 
bijna net zo goed, 19 pnt. ook 4 gewonnen partijen. En de derde plaats was voor Jaap Zuidewind, 
hij won 3 partijen en vergaarde 23 pnt. Top hoor! Gefeliciteerd! En dank aan onze dames in de 
keuken!!! Geweldige dag! Dank jullie wel allemaal. Het 3de Ledentoernooi spelen we zaterdag 18 
augustus.  
 

_________________________________________________________________ 

Ons nieuwe pad. 
 
Ons nieuwe pad is inmiddels in gebruik. Het ziet er allemaal nog een beetje kaal uit en helemaal 
overtuigd van de hardheid zijn we ook nog niet. Wat gaat het pad doen als we langdurig regen 
hebben gehad. Kunnen de containers dan nog over het pad. En onze catering?  
Wij zijn 4 jaar geleden van een blubber-pad naar een keurig verhard en betegeld pad gegaan, 
aangelegd door de gemeente. Ik hoop niet dat wij terug bij af zijn door deze keuze van de 
gemeente Texel. 
Enfin…het nieuwe pad is in gebruik genomen. Er komt nog weg-verwijzing richting onze club. De 
ingang van ons nieuwe pad is vanaf de Slingerweg niet te zien. Dat gaan we allemaal regelen. Ook 
vinden sommigen de “afgrond” richting slootkant een beetje eng. Maar we zullen het ermee 
moeten doen. Ach, en als alles een beetje begroeid is, ziet het er vast veel vriendelijker uit.  
 
Tot de volgende nieuwsbrief. 
 


