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                                  NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  MEI 2018 

___________________________________________________________________ 

                                                      CLUB ACTIVITEITEN MEI 2018: 

di. 1 mei: Receptie 25 jarig bestaan voor genodigden en leden. 15.00 tot 18.00 uur. 

                za. 5 mei: Eilandtoernooi voor doubletten. 10.00 tot 16.00 uur. 

         di. 8 mei: Clubuitwisseling naar Celeritas Alkmaar gaat helaas niet door. 

       za. 19 mei: 1ste Ledentoernooi. Aanvang 10.00 uur. We spelen 4 partijen. 

___________________________________________________________________ 

                                     TOERNOOIEN IN MEI 2018 AAN DE OVERKANT: 

       Woensdag 16 mei: Midweektoernooi Les Mille Iles, Z. Scharwoude. 

                  Donderdag 24 mei : Zomertoernooi Celeritas- Alkmaar 

___________________________________________________________________ 

             Verjaardagen:                                                 Schoonmaaklijst: 

           1. Alie Schouten                                 1-5 t/m 12-5 Marianne Bartels  Antoine van’t Veer  

             3. Ilse Dros                                                15-5 t/m 26-5 Loes Vrijenhoek  Rob Dapper 

           11. Annie Kamstra                                     29-5 t/m 9-6  Alie Schouten  Toon Witte 

           16. Harry Ran 

           18. Ria de Wit 

           26. Hans Galjaard 

           30. Willem van Doorn 

______________________________________________________________________________ 

      

Uitwisseling Entre Nous en Jeu de Boulesclub Den Burg op 10 april. 

Het werd een uitgelezen uitwisseling tussen Entre Nous en Jeu de Boulesclub Den Burg. De tesselaars waren 

met 16 deelnemers naar Den Helder getogen om daar de degens te kruizen met Entre Nous. Tijdens een 

zonovergoten dag werden 4 partijen gespeeld. De nummers 1 en 2 van Entre Nous en Texel, Marion Klaassen 

en Alie Schouten speelden een 5de partij, de finale tegen Peter en Johan. Uiteindelijk wonnen Alie Schouten   
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en Marion Klaassen. Dag-winnaar werd Marion Klaassen van Entre Nous. In de eindstand bleek Alie 2de te zijn 

geworden en Peter Dernison 4de. Ze mochten beiden een leuke prijs uitzoeken. 

Een gezellige uitwisseling! Voldaan werden we naar de boot van half zes gebracht. 

Verslag:  Rob Dapper. 

______________________________________________________________________________ 

 

Feestelijk en succesvol Dennentoernooi 17 april. 

Prima weer, eindelijk wat hogere temperaturen. Koffie met gebak stonden klaar.  

Met 34 deelnemers was het een doorslaand succes! Een drankje en hapje tot slot. En het zonnetje kwam ook 

nog even tevoorschijn, zodat we heerlijk buiten konden zitten. Het spelen op deze locatie valt niet mee, wel 

lachen hoor! Helemaal top!  

Dank aan ´t Turfveld voor de geweldige service. Volgend jaar weer!!!  

Felicitaties aan de prijswinnaars, 1ste Truus Zoetelief, 2de Truus Jongedijk en 3de Stijn Geus.  

Super middag! 

______________________________________________________________________________ 

Grote schoonmaak 25 april. 

Na de enorme bomen kap in maart naast onze club en alles vol lag met hout afval, zeker om het clubgebouw 

en op onze banen, had alles wel een schoonmaakbeurt nodig.  

Jaap Zuidewind en Kees Zoetelief hebben de buitenkant van ons clubgebouw onder handen genomen, het is 

weer een wit gebouw! Fantastisch en bedankt.  

Diana heeft het hek tussen onze banen en de rotzooi er achter wat opgefleurd met vlaggen, zodat het zicht op 

de troep wat minder zichtbaar is.  

 

Woensdag 25 april zijn we met z´n 10-nen, waaronder maar 4 dames, in het clubgebouw en schuurtje bezig 

geweest. Alles ziet er weer fris uit! Dank aan Henk, Rob, Peter, Jan, Kees, Toon, Annelies, Alie, Ilse en Diana. 

 

De rest van de werkzaamheden door de gemeente zal nog wel even op zich laten wachten, waar wij alles 

behalve blij van worden. “Maak af waar je aan begonnen bent!”  

 

Maar we maken er wat van. Onze banen en het clubgebouw zien er weer stralend uit!  

Dank aan alle vrijwilligers, super hoor!!! 

______________________________________________________________________________ 

In het nieuws!  Bron: AD, 22 april:  

Man (31) sterft nadat jeu de boules bal ontploft tijdens barbecue. 

In de Zuid-Franse gemeente Boulou, vlakbij Perpignan, is een barbecue deze week uitgelopen op een drama. 

Een man (31) kwam er donderdagmiddag om het leven nadat een jeu de boules bal, die in het opwarmende 

barbecuetoestel was achtergebleven, explodeerde. 

 Het incident gebeurde in een tuin even na het middaguur. De man zou de barbecue aangezet hebben om een 

stuk vlees te grillen, maar niet gezien hebben dat er een set jeu de boulesballen in het toestel lag. Die zouden 

door de hitte heet geworden zijn en een ervan ontplofte. Dat slingerde stukken metaal de lucht in. De man 

werd daardoor geraakt aan het hoofd. 


