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                            NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  OKTOBER 2018 
 
                                                  CLUB ACTIVITEITEN OKTOBER 2018: 

    Za. 13 oktober: 4de Ledentoernooi  (vistoernooi!!! Er is vis na de 4de partij)  
         

 
                                    TOERNOOIEN IN OKTOBER 2018 AAN DE OVERKANT: 

                                                 Zo. 7 oktober: Celeritas Open. 
                        Wo. 10 oktober: Midweektoernooi Les Mille Iles, Z. Scharwoude 
                             Do. 11- en 25 oktober: Wintertoernooi Celeritas, Alkmaar 
 

 

                     Verjaardagen:                                                                 Schoonmaaklijst: 
                   5. Ria Koopmans                                                   2-10 t/m 13-10 Stijn Geus  Fer Gieles 
                   7. Annelies  Zegel                                                16-10 t/m 27-10 Jan Winters  Jaap Zuidewind          
                 10. Peter  Vooijs                                                    30-10 t/m 10-11 Alie Schouten  Toon Witte 
                 11. Kasper Groen 
                 16. Sjaan  Bakker 
                 18. Wil  Pijper 
                 25. Jopie  Hooijberg 

________________________________________________________________ 
 
Toch kleine afvaardiging uit Schoorl op dinsdag 11 september. 
 
En toen was het maar zo een bijzondere en gezellige middag! Andrea en Paul de Kuiper en Afra en 
Peter Pronk van Jeu de Boulesclub Schoorl op visite! Een heel klein uitwisselingetje en iedereen in 
zijn nopjes. Het was heel gezellig!  
 

 
Entre Nous bij ons, 18 september. 
 
Om 10.00 uur stond de koffie met gebak klaar toen onze gasten arriveerden. Met 26 Entre Nous-
ers, een grote groep. Volle bak bij onze club, want ook onze leden waren met grote getale 
aanwezig. Het mooie nazomer weer was daar vast wel debet aan. Rond kwart voor 11 zijn we de 
eerste partij gestart. De laptop haperde en na de 2de partij moest alles met de hand en uit het 
hoofd. Dit zijn we niet meer gewent. Dank aan Jan Karsten voor de hulp!!! Na 4 partijen, harde 
strijd en het oponthoud waren de winnaars om 5 uur van beide clubs bekent. Eerste van Entre 
Nous was Jan Karsten, 2de Folkert Boonstra en wij dachten dat Roland Lonneville 3de was, maar  
 



 
 
 
het bleek Nel Seykens te zijn. Sorry Nel Seykens. Allen zijn met een prijs naar huis gegaan. En 1ste 
bij onze club werd Koen Verf, 2de Peter Steffen en 3de Louis van der Vis.  
Om half zes was de bus er om onze gasten weer naar de boot te brengen. Het was een heel 
gezellige dag. Bedankt dat jullie erbij waren! Tot volgend jaar! 
 

________________________________________________________________ 
 
Schapendijkje toernooi, 23 september. 
 
Bij Jeu de Boules vereniging Entre Nous uit Den Helder werd het Schapendijkje toernooi 
2018 gespeeld. Diana Kardijk met Wout Tijdeman van PON werden 4de in de A-Poule. Het 
was een miezerige dag, met af en toe een flink buitje. “Ach, we kunnen wel wat hebben. 
En ondanks dat speelden we sterk, 4 van de 5 partijen gewonnen. Goed toch?”: aldus 
Diana. 

_______________________________________________________________ 
 
Spek&Bonen toernooi PON 30 september. 
 
Vroeg uit de veren en op naar Schagen! Met z’n negenen gingen we op pad, Truus 
Jongedijk, Truus Zoetelief, Wil Pijper, Toon Witte, Alie Schouten, Peter Dernison, Gerrie 
Mosk, Anton Schouten en Diana Kardijk.  En we hadden er zin in allemaal! Het werd een 
hele zonnige dag, wel af en toe wat kil door de wind, maar daar is het herfst voor. Alie 
Schouten en Toon Witte vielen in de prijzen, gefeliciteerd! En allemaal met een blik bonen 
naar huis! Super gezellige dag. Boot half 6 hadden we richting Texel en naar huis.  
Dank aan PON! Tot volgend jaar! 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Dag mooie zomer!  
 
Wat hebben we een prachtige zomer achter de rug! Heerlijke toernooien en uitwisselingen 
in de stralende zon. Voor sommigen misschien af en toe wat te warm, maar wat hebben 
we genoten.  Tot eind augustus konden we in de avond boulen, dat komt niet elk jaar 
voor. Als ik dit schrijf is het 22 september en als ik de temperatuur voel en naar de lucht 
kijk weet ik zeker dat de herfst zijn intrede heeft gedaan. OK, dat weet je, dat na de zomer 
onherroepelijk de herfst gaat komen. Dat heeft ook wel weer zijn charme. Maar ik kijk 
toch een beetje met weemoed terug op deze heerlijke zomer.   ♫ ♫ ♫….. ’t Is weer 
voorbij die mooie zomer  ♫ ♫ ♫……. 

 
__________________________________________________________________ 
 
Nazitten op zaterdag na het boulen! 

 
Een aantal leden blijft op zaterdagmiddag nog even nazitten na het boulen voor een 
drankje en een praatje. Reuze gezellig hoor! Iedereen is van harte welkom!  
 
 
Tot de volgende nieuwsbrief.  


