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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: NOVEMBER 2018.
_______________________________________________________________________________

CLUB ACTIVITEITEN NOVEMBER 2018:
* Za. 17 november: Herfsttoernooi, 3 partijen vanaf 13.00 uur, 17.00 uur stamppot!
Za. 24 november: Einde zaterdag competitie
Di. 27 november: Einde dinsdag competitie
____________________________________________________________________
TOERNOOIEN IN NOVEMBER 2018 AAN DE OVERKANT:
Do. 8- en 20 november: Wintertoernooi, Celeritas.
Wo. 14 november: Midweektoernooi, Les Mille Iles.
____________________________________________________________________
NOVEMBER
5.
10.
10.
23.
24.

Verjaardagen:
Gerrie Mosk
Kees Zoetelief
Loes Vrijenhoek
Lies Gieles
Anton Schouten

Schoonmaaklijst:
30-10 t/m 10-11 Alie Schouten Toon Witte
13-11 t/m 24-11 Harry Ran Sjaan Bakker (evt. Ilse Dros?)
27-11 t/m 8-12 Truus Jongedijk Peter Dernison

4de Ledentoernooi, huldiging jubilarissen en daarna vis eten!
Het laatste Ledentoernooi op zaterdag 13 oktober was onder een zomerse zon. Om 10.30 uur
stond de koffie klaar en rond 11 uur werd de eerste boule gegooid. Dat is verwennen met dit
weer. In de middag zijn Henk en Diana begonnen met het bakken van de vis. Hele klus hoor! De
pan lenen we al jaren van Juul Timmer, een enorm ding, die Louis van der Vis en Henk Martens
elk jaar mogen ophalen voor dit spektakel. “Zet maar een kratje Amstel in ’t schuurtje”: zijn Juul’s
woorden elk jaar. Louis en Henk bedankt voor de inzet! Na 4 partijen en voor de prijsuitreiking
werden Lies en Fer Gieles gehuldigd, zij zijn samen met Fenny en Gerrit Spanhaak medeoprichters
van onze club en 25 jaar lid. Dan moet je even in het zonnetje worden gezet toch? Mooie
bloemen en koek voor de jubilarissen. Fenny en Gerrit Spanhaak kregen de bloemen en koek
thuisbezorgd. Daarna volgde de prijsuitreiking. Rob Dapper werd 1ste, Truus Jongedijk 2de en Rob

Blok 3de. Zij wonnen alle 4 partijen. Gefeliciteerd! Daarbij hebben we nog wat prijsjes verloot, die
gingen naar Annelies Zegel, Truus Zoetelief, Gerrie Mosk en Jaap Zuidewind. Bedankt dat jullie
erbij waren. En we gaan gewoon door! Herfst-, Speculaas-, "We knalle effe het jaar uit"- en Snert
toernooi. Enz. enz......Maar dan zal de jas wel aan moeten, denk ik.
Geslaagde dag! En wie komt in aanmerking voor de “Super-Boule”? Dat houden we nog even
geheim tot zaterdag 29 december a.s.!

Klachten uit de keuken!
Ik kan mij er iets bij voorstellen. Oei, oei, oei! Terwijl je bezig bent in de keuken, staan daar
spelers hun handen te wassen. NIET DOEN! Handen wassen kan in de toiletten, daar zijn
wasbakken! De keuken is te klein en je loopt de keukendienst voor de voeten.
DUS! JE HANDEN WASSEN NA HET SPELEN? PRIMA! GEBRUIK DE WASBAKKEN IN DE TOILETTEN!
DUS NIET IN DE KEUKEN!
_________________________________________________________________________________

De vrijwilliger in de keuken.
De keuken is alleen voor vrijwilligers die op die bepaalde dag keukendienst hebben. Als zij even
niet in de keuken is, wacht dan even af. Ze kan nooit ver weg zijn. Misschien zit zij even buiten.
Geef haar even een seintje dat je iets nodig hebt. Ze kan ook nog even aan het spelen zijn. Vraag
dan iemand van het bestuur. Ga niet zelf dingen pakken. Niet elke keukendienst vind dat prettig!
Zij neemt haar taak serieus!
Zet ook geen tassen of andere spullen in de keuken als je geen keukendienst hebt!!!
_______________________________________________________________________________

Keukenteam in 2019.
Begin 2019 willen wij graag een keukenteam samenstellen. Dames of heren (dat laatste kan
natuurlijk ook) die keukendienst willen draaien tijdens de reguliere speeldagen, maar ook tijdens
toernooien en uitwisselingen. Annelies, Loes, Truus, Diana en ook Lydia zijn al vaste gezichten in
de keuken. Diana is reserve/inval als er niemand beschikbaar is. Ook Marianne Dapper wil tijdens
een toernooi/uitwisseling graag helpen. Helemaal geweldig. Maar we hebben ook allemaal onze
eigen agenda, dus ben je niet altijd beschikbaar. B.v. Loes is er alleen in de zomermaanden, Truus
Zoetelief is in de winter altijd een maandje naar het verre oosten, plus de markten waar ze staat
en Lydia verblijft regelmatig met haar Rob in Frankrijk.
Dus denk eens na of je het keukenteam wilt versterken! We kunnen b.v. een soort rooster maken.
Ik hoor het graag! Voor aanmeldingen, ideeën en/of vragen: Diana Kardijk.
_______________________________________________________________________________

Herfsttoernooi 17 november a.s.
In november was er eigenlijk weinig te doen op onze banen, er stonden geen thuis-toernooien
ofzo op onze clubagenda. Kale boel!?! “Daar kunnen we vast nog wel verandering in
aanbrengen”: dacht ons bestuur. Waarom niet een Herfsttoernooi? En dan gezellig met elkaar
een “vorkje prikken” na het toernooi. Nou, dat sloeg aan! Zaterdag 17 november gaan we 3
partijen spelen vanaf 13.00 uur en erna is er boerenkool- of zuurkoolstampot met worst en toetje
na. Inschrijflijst + info ligt op de tafel in ons clubgebouw. Kosten: € 10,00. En neem je partner
gerust mee!

