“Sportpark Molenkoog” , Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg
Facebookpagina: https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg
Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl
Email: jeudeboulesclubdenburg@gmail.com
IBAN: NL28 RABO 0362538603
NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: SEPTEMBER 2019
___________________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2019:
Di. 10 september: Schoorl bij ons. Aanvang 10.00 uur.
Za. 14 september: Ledentoernooi september. Aanvang 13.00 uur.
Di. 17 september: Entre Nous bij ons. Aanvang 10.00 uur.
___________________________________________________________________________
TOERNOOIEN IN SEPTEMBER 2019 AAN DE OVERKANT:
Wo. 11 september: Midweektoernooi Les Mille îles, Zuid Scharwoude.
Zo. 22 september: Spek & Bonentoernooi, PON Schagen.
Do. 26 september: Zomertoernooi, Celeritas, Alkmaar.
___________________________________________________________________________

Verjaardagen september:
15. Fridtjof Blanken

Schoonmaaklijst september:
3-9 t/m 14-9 Truus en Kees Zoetelief
17-9 t/m 28-9 Stijn Geus en Fer Gieles

________________________________________________________________
Einde avondboule! Terug naar de middag!
De avondboule is weer ten einde en we gaan vanaf dinsdag 3 september
weer in de middag boulen van 14.00- tot ± 16.00 uur.
________________________________________________________________
Naar Onderhands 6 augustus.
Wat is dat toch gezellig, zo’n uitwisseling met een andere club. Deze keer met 14 leden
naar Wieringerwaard. En prachtig weer, zodat we heerlijk op het mooie terras konden

zitten. Geweldige dag en dank aan alle “Onderhanders” voor de heerlijke dag. Hans Schuit
(O) werd 1ste met 4 gewonnen partijen en +29. Tweede werd Joop Koens (T) ook met 4
+26. Harry Hendriks (T) 3de met 4 +22. Stijn Geus (T) en Gerard Vis (O) hadden de
poedelprijs. Super dag en dank aan Onderhands.
__________________________________________________________________________

Adam & Eva toernooi 18 augustus.
Met z’n vieren richting Schagen op zondag 18 augustus. Een klein groepje deze keer.
Gerrie, Jan, Henk en Diana. Maar niet ongezellig! Op de heenweg regen en ook de eerste
partij was nog druilerig. Maar toen het zonnetje doorbrak werd het toch nog een heerlijke
zomerdag! Geen prijs voor ons. Gerrie en Jan wonnen 1 partij door een vrijloting maar
verloren de rest van de partijen. Henk en Diana wonnen 2 van de 5 partijen. Jammer, maar
heel gezellig!
__________________________________________________________________________

Ledentoernooi augustus en Chinese maaltijd 24 augustus.
Nog even lekker genieten van het zomerse weer. Geweldig! Het ledentoernooi was
eigenlijk een week eerder gepland, maar ons leek het leuk om het samen te voegen met
de Chinese maaltijd. Goede keus! Wat een heerlijk weer. Na 3 partijen waren de uitslagen
bekend. Louis van der Vis werd 1ste met +24 uit 3 gewonnen partijen, Harry Hendriks 2de
met +19 uit 3 en Frans Dreesens en Sjaan Bakker beide +18 met een gedeelde 3de plaats.
Ook zij uit 3 gewonnen partijen. Het eten werd rond half zes gebracht en we konden
heerlijk buiten zitten. We lieten het ons goed smaken. Na het nagerecht en een laatste
drankje werd er gezamenlijk opgeruimd. De dames in de keuken hadden alles perfect
onder controle, goed gedaan! Een heel geslaagde dag.
__________________________________________________________________________

Einde avondboule! Adieu zomer!
Op dinsdag 3 september boulen we weer ´s middags van 14.00 tot ± 16.00 uur, (dat hangt
altijd af van de lengte van de partijen.) Dat betekent dat het einde de zomer weer in zicht
is. Er komen nog 2 uitwisselingen, met Schoorl en Den Helder. En we hopen dat die dagen
ook nog zomers zijn.
Ach ja, de zomer kan niet lang genoeg duren. En met weemoed terugkijkend op een mooie
zomer, zal ook dit jaar de herfst zijn intrede doen. Maar we kijken terug op een zomer met
veel mooi weer, leuke toernooien en uitwisselingen, uit en thuis.
En volgend jaar beginnen we gewoon weer opnieuw, met hopelijk weer veel mooi weer en
gezelligheid.
Adieu zomer! Welkom herfst!
_________________________________________________________________________

