
                                                  

                                “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”:  APRIL 2020. 
___________________________________________________________________________ 
                                                    CLUB ACTIVITEITEN APRIL 2020:  
 

                           Dinsdag 7 april gaan we niet naar Entre Nous in Den Helder. 

                            Za. 11 april: Paas- en Ledentoernooi april. Gaat niet door! 

                                      Paasbuffet gaat niet door! 

               Di. 21 april: Dennentoernooi bij Turfveld. Aanvang 13.00 uur. Gaat niet door!  

                           Woensdag 29 april: GROTE SCHOONMAAK! Op een later tijdstip!  
______________________________________________________________________________ 
                                         TOERNOOIEN APRIL 2020 AAN DE OVERKANT: 
 

                                  Er zijn deze maand geen toernooien. 
                  

______________________________________________________________________________ 
                                                                       APRIL 2020: 
            Verjaardagen:                                                               Schoonmaaklijst: 
 
       2.  Gerrit  Spanhaak                         De periode dat wij gesloten zijn wordt er niet schoongemaakt!            
     11.  Truus  Zoetelief                                                          

     22.  Nanda  Jongejan                                                          Blijf weg van onze club!  
     24.  Frans  Dreesens                                         

     27.  Rob  Blok                                                        Er zijn een paar vrijwilligers aan het werk.                          
     29.  Louis van der  Vis 

     30.  Erna  van  Sante                                               Alleen zij hebben toegang tot de club. 
     30.  Frans  Witte 

_____________________________________________________________________________ 
 

Het coronavirus. 
 
Het houdt ons allemaal behoorlijk bezig. En natuurlijk hebben ook wij onze clubdeuren moeten 
sluiten 15 maart j.l.  Wanneer we weer kunnen starten is nog zeer de vraag, we wachten 
instructies af:  

         Er is besloten dat wij gesloten blijven tot 1 juni!  
                           
 
 



 
 
Nog even hadden we de hoop, vrij te kunnen blijven van het virus op ons eiland. Beetje  
naïef misschien,  maar je weet maar nooit. Hopen op een wondertje mag toch wel?  
Maar helaas!  
 
En hoe kom je deze tijd dan door?  Voor velen zal dat niet meevallen.  
Ik zal me niet gauw vervelen. Er ligt nog heel veel werk. Als ik door het raam kijk (voor zover je 
er nog doorheen kan kijken, jeetje, die kunnen wel een sopje gebruiken) en naar mijn tuin, nou, 
daar ben ik nog wel even zoet!  
Er ligt nog een stapel boeken waar ik ook nog wel even mee bezig ben.  
 
Daarnaast nog de mantelzorg voor een oudere dame. Dat doe ik al 7 jaar. Ze is jaren mijn 
buurvrouw geweest, maar is nu moeilijk ter been en kan letterlijk en figuurlijk niet meer “uit de 
voeten”. Ze is inmiddels alleenstaand en ik zie aan haar gezicht dat ze zich zorgen maakt.  
En daar is zij niet alleen in. 
 
Gevolgen voor onze club:  
*De uitwisseling met Entre Nous op dinsdag 7 april gaat niet door.  
*Het Paastoernooi met daaraan gekoppeld het Ledentoernooi april, dat zaterdag 11 april zou  
  plaatsvinden, gaat niet door.  
*Het Paasbuffet, wat was gepland na het toernooi.  Kan natuurlijk niet door gaan. 
*Dennentoernooi, dat dinsdag 21 april was gepland, gaat niet door. Zo jammer! 
  
 
Laten we er allemaal het beste van maken! 
 
Pas goed op jullie zelf de komende tijd.  
 
En hopelijk tot heel gauw! 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Lente- en Ledentoernooi 7 maart. 
 
Het begon heerlijk zonnig. Daar waren we heel blij mee tijdens ons Lentetoernooi. Maar helaas 
verschool het zonnetje zich achter de bewolking en werd het wat kil. Maar de strijd was er niet 
minder om. En super gezellig! En goede opkomst met 36 leden.  
We hadden twee 1ste prijs winnaars, Vera Vooijs en Harry Hendriks, super gedaan! 
Gefeliciteerd!  
Rob Dapper werd 3de, maar kreeg de 2de prijs en Rob Blok kreeg de 3de prijs. Ons eerste 
ledentoernooi 2020 zit er op. Op naar de volgende. We zijn/waren er klaar voor! 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Nieuwe Clubkleding. 
 
Er zijn nogal wat nieuwe leden gekomen bij onze club het afgelopen jaar. Die hadden nog geen 
clubpolo. Ook kon een jas worden besteld. 53 Graden Noord heeft weer mooie kleding voor ons 
besteld en veel van onze nieuwe leden kunnen nu in een clubpolo met logo op de baan 
verschijnen tijdens toernooien of uitwisselingen. En nu maar hopen dat ze snel gedragen kunnen 
worden. 
 

 
 


