
                                 

         
 
                              “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 2021. 
___________________________________________________________________________ 
                                                       CLUB ACTIVITEITEN APRIL 2021:                                        
           Alleen voor leden op dinsdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 u. 
___________________________________________________________________________ 
                                                      

                                                              APRIL 2021: 
                  Verjaardagen:                                                              Schoonmaaklijst: 

                 2. Gerrit Spanhaak 
               11. Truus Zoetelief                                                                Clubhuis is gesloten. 
               22. Nanda Jongejans 
               24. Frans Dreesens 
               27. Rob Blok 
               29. Louis van der Vis 
               30. Erna van Sante en Frans Witte                                               

___________________________________________________________________________                                                          
 

We kunnen weer boulen! Maar wel beperkt. 

Onze club heeft zijn deuren weer geopend op donderdag 18 maart. We mogen weer met 

maximaal 4 personen op 1 baan spelen.  

Maar er blijven beperkingen. B.v. slechts 1 loting per middag. Bij aanvang wordt bepaald 

met en tegen wie je speelt. Ook de 2de partij speel je met en tegen deze personen op 

dezelfde baan zonder pauze tussen de partijen. Je kunt wel onderling wisselen.  

Deze maatregel is om contact met meerdere personen zoveel mogelijk te beperken en 

daardoor besmettingen te voorkomen. Niet iedereen is blij met deze regel, zeker als je 

moeite hebt om 2 partijen te spelen. Maar het is helaas niet anders. En versoepelingen of 

veranderingen zitten er voorlopig ook nog niet in. Ons clubhuis blijft gesloten.  

En ook wij, bestuur van onze club, zullen ons voorlopig moeten houden aan de huidige 

regelgeving. 

Maar laten we blij zijn met het feit dat er weer IETS kan!  

                                                                                                                                                          z.o.z. 

 



 

Regel blijft: blijf thuis met klachten zoals koorts en verkoudheid, houd anderhalve meter 

afstand, was je handen, desinfecteer de w.c. na gebruik en ga naar huis als de partijen zijn 

gespeeld.  

Alleen bestuursleden zijn na afloop aanwezig voor afsluiting van ons terrein. 

______________________________________________________________ 

Metamorfose van ons clubhuis. 

Als je binnenstapt geloof je je ogen niet, wat een verandering! De bar, de wanden en een 

andere kast! Wat een verschil! De bar heeft 3 vrolijke schilderijen gekregen en is 

geschilderd en de hele wand bij het infobord heeft een nieuw behang. Zo ook de wand 

aan de andere kant is voorzien van een nieuwe wandbedekking plus een andere kast. En 

het plafond is gereinigd, altijd wat schimmelproblemen, maar het is weer helemaal wit! 

Wat zijn Rob en Hans druk geweest de afgelopen maanden. Geweldig hoor! 

De buitenkant van ons clubhuis en de tegels rondom zijn met de hogedrukspuit gereinigd. 

Dat was weer helemaal groen geworden tijdens de wintermaanden. Maar het ziet er nu 

weer uit als nieuw! Bedankt voor jullie inzet!  

Het wachten is op meer versoepeling, zodat ons clubhuis ook weer open mag en wij allen 

van dit nieuwe interieur kunnen genieten. 

___________________________________________________________________________ 

Sjaan Bakker heeft afscheid genomen van het boulen. 

Sjaan heeft, na 15 jaar, afscheid genomen van onze club. Haar gezondheid en de huidige 

corona-regelgeving heeft haar doen besluiten te stoppen met boulen. Wij vinden dit 

natuurlijk heel erg jammer. Sjaan was altijd een trouw en enthousiast lid van onze club.  

“Ach, als deze pandemie voorbij is, bedenk ik mij misschien”: was haar commentaar.  

Ik hoop het van harte, ze is natuurlijk altijd welkom. 

 

Pasen 2021 wéér zonder Paastoernooi! 

Een herhaling van 2020. Pasen met beperkingen! Dus ook geen Paastoernooi dit jaar. 

Competities en toernooien mogen voorlopig nog niet. Ook uitwisselingen kunnen nog 

geen doorgang vinden. Het Paastoernooi stond op zaterdag 3 april gepland.  

De uitwisseling met Entre Nous, naar Den Helder op dinsdag 13 april, zal moeten worden 

afgelast. Hopelijk kan de uitwisseling met Entre Nous bij ons op dinsdag 14 september wel 

plaatsvinden.  

Het Dennentoernooi op dinsdag 20 april zal ook niet doorgaan.  

Treurig allemaal! Maar ook wij kunnen het niet mooier maken.   

 

Wij wensen jullie allen mooie Paasdagen toe. 

__________________________________________________________________________                

 

 


