
                                        
                              “Sportpark  Molenkoog”,  Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg. 
                     Facebookpagina: https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg 
                                      Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 
                                                         IBAN: NL28 RABO 0362538603                 

                                        NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  MAART 2021. 
___________________________________________________________________________ 
                                                 CLUB ACTIVITEITEN MAART 2021:                                        

        Onze club blijft voorlopig tot nader order gesloten! 
 
      Club-contributie 2021 wordt pas geïnd bij opening van de club.  
                                               Wacht de factuur af!!!  
___________________________________________________________________________ 
                                                      

                                                              MAART 2021: 
                                                                   Verjaardagen:     
                                                                  5. Truus Jongedijk 
                                                            6. Rolf Farthmann 
                                                          10. Stijn Geus en Joke de Graaf 
                                                          14. Jaap Westdorp 
                                                          18. Piet Arensman 
                                                          25. Danny van der Steeg 
 ___________________________________________________________________________                                                          

 

Fenny en Gerrit Spanhaak. 

Fenny en Gerrit zijn eind december verhuisd van de Bernhardlaan in Den Burg naar Zuid 

Scharwoude. Ze hebben daar een appartement gehuurd, onder de vleugels van een 

zorgcentrum. Ook hun dochter en schoonzoon wonen dicht in de buurt en kunnen wat 

makkelijker op bezoek komen. Plus bezoek aan een ziekenhuis is daarom wat makkelijker. 

Beiden hebben inmiddels wat meer zorg nodig, vandaar deze beslissing.  

Ze hebben het prima naar hun zin daar vertelde Fenny mij. Wij wensen ze daar nog een 

aantal mooie jaren toe. 

___________________________________________________________________________ 

Peter van Sante. 
Beste Jeu de Boule leden, 

Er is mij gevraagd of ik wilde toetreden tot het bestuur van deze mooie vereniging, ik heb 

 



 

daar over nagedacht en wat ik voor deze club voor meer waarde zou kunnen betekenen. 
Ik vond het wel moeilijk, ben eigenlijk pas lid en misschien toch een vreemde eend in de 
bijt met leden die al jaren lid zijn. 
Ik ga proberen om mij een weg te banen in jullie bestuurlijke omgeving en hoop dat jullie 
mij accepteren als bestuurder lid van deze club. 
 
Ik zal mij verder even voorstellen, voor degene die mij niet kennen. 
Mijn naam is dus Peter van Sante,  geboren in 1953 en nu dus 67 jaar oud. 
Getrouwd met Erna van Sante (ook club lid) 
Wij hebben twee zonen, en twee prachtige kleindochters. 
 
Heb 32 jaar gewerkt als hulpverlener op de Ambulance bij de GGD. 
Op 31 december 2008 met Functioneel leeftijd ontslag gegaan.  
Twee jaar lang even bijgetrokken van mijn heftige bestaan als hulpverlener. 
Daarna in 2010 ben ik weer aan de slag gegaan bij Q-park Europa, als unit coördinator 
zuid-as Amsterdam. 
Dit tot augustus 2017, waar gezondheid ’s redenen mij dwongen om te stoppen. 
  
In oktober 2018 zijn wij op Texel komen wonen, na eerst 45 jaar op de Bremakker 
gebivakkeerd te hebben, waar mijn schoonouders een chalet hadden. Dus toen als toerist. 
 
Begin 2018 kregen wij de mogelijkheid om een appartement op Hollewal in den Burg te 
kopen, waar wij dus nu wonen. 
Ben daar voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, wat op zichzelf ook heel leuk is om 
te doen, ondanks dat het een kleine VvE is hebben we het er wel druk mee. 
 
Tja, dan de hobby’s, een ervan is koken, en uiteraard jeu de boule spelen.  
 
Dit even in het kort van dit voorstelrondje, tot gauw weer bij onze club. 
 
Peter van Sante. 
___________________________________________________________________________ 

                              

                         Een korte winter in februari 2021.   

         

 


