
                                           
                        “Sportpark  Molenkoog”,  Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg. 

                Facebookpagina: https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg 

                                Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 

                               NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  AUGUSTUS 2020 

___________________________________________________________________________ 

                                        CLUB ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2020:  
            Zaterdag 29 augustus: Ledentoernooi van 13.00 tot ± 16.30 uur. 
___________________________________________________________________________ 
                        TOERNOOIEN AUGUSTUS 2020 AAN DE OVERKANT: GEEN. 
___________________________________________________________________________         
                                                                AUGUSTUS 2020: 

                      Verjaardagen:                                                Schoonmaaklijst:  

                      5. Tilly Dekker                                            28-7 t/m 8-8 Lydia Blok  Ria de Wit 

                    14. Toon Witte                                             11-8 t/m 22-8 Vera en Peter Vooijs 

                                                                                25-8 t/m 5-9 Truus Zoetelief  ??? 

                                                                                         LET OP HET SCHOONMAAKROOSTER! 

__________________________________________________________________________ 

Clubhuis weer open per 1 juli. 

Gelukkig mocht ons clubhuis weer open per 1 juli. Er zijn natuurlijk wel beperkingen. Er zal 

b.v. rekening gehouden moeten worden met de anderhalve meter afstand. Na wat 

meetwerk en schuiverij passen er 22 personen in ons clubhuis.  

Er staat voorlopig 1 persoon in de keuken. Zij of hij moet de werkzaamheden alleen 

verrichten. De dranken verzorgen en ook de afwas komt voor zijn of haar rekening.  

De plastic bekertjes gaf nogal commotie en onbegrip. Het bestuur had de tijdelijke invoer 

beslist om voor de keukenmedewerker, met het oogpunt op de hygiëne en het werk 

lichter te maken.  

Omdat er maar 22 personen in ons clubhuis een plekje kunnen krijgen, raad het bestuur 

wel aan om bij regenachtig weer, toch thuis te blijven!  

Er kunnen eventueel ook nog 3 personen in ons schuurtje schuilen.  

Als er meer dan 25 leden aanwezig zijn, zal het schuilen dus problemen geven. Zorg dus 

dat je altijd goede regenkleding voor handen hebt. 

Maar we hopen natuurlijk dat we lekker buiten kunnen zitten de komende maanden. Ons 

terras heeft voldoende ruimte voor ons allen.  

Maar plaats geen stoel voor het aanmeld-raam van ons clubhuis! 
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Clubhuis en banen weer als nieuw! 

Wat hebben de mannen veel werk verzet de afgelopen maanden. Er stonden nog 

werkzaamheden “op de rol”, maar ja, er moet wel tijd en ruimte voor zijn. Hoe zal ik het 

zeggen: Elk nadeel heeft zijn voordeel! Of: Lang leve de lockdown! Vanaf half maart zat 

heel Nederland in: “Heel Holland klust!” Dus onze klussers ook.  

Eerst de aansluiting van het riool. De leiding lag er al, maar de pomp moest er nog komen, 

worden geplaatst en aangesloten. Maar eerst moest de oude tank eruit. Hele klus, maar 

gelukt. Knap staaltje werk! 

Keuken en toiletten zijn aangepakt. Nieuwe elektra aansluitingen, behangetje en kleurtje 

in de hal, wc’s en keuken, nieuwe verlichting in de wc’s en nieuwe buitenverlichting met 

bewegingscensors.  

Er moest ook nog een buitenwand vervangen worden. En de wens van een buitenkraan 

stond boven aan de lijst. De buitenkraan moest snel worden verwezenlijkt, voor de 

opening van 1 juni. En wat een pracht en zo super handig!  

Er is nieuw grint op de banen gelegd. Er is gesnoeid en gemaaid.  

Dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen. Top gedaan.  

__________________________________________________________________________ 

Weer een Ledentoernooi in augustus? 

Als er geen gekke dingen gebeuren de komende tijd, wil het bestuur weer starten met 

Ledentoernooien vanaf 29 augustus. Toch nog een paar wedstrijden in 2020. We hebben 

zoveel leuke toernooien en uitwisselingen af moeten zeggen afgelopen lente en zomer.  

Ik denk dat velen van ons daar best weer zin in hebben.   
N.B.  

Bij PON in Schagen zijn het Adam & Eva- en Spek & Bonen toernooi afgelast voor 2020.  

Bij Les Mille Iles in Zuid Scharwoude starten op woensdag 9 september de 

Midweektoernooi weer. En mogen ook weer boulers van buiten hun club inschrijven. 

Bij Celeritas in Alkmaar gaan ze na het Celeritas Open, dat zondag 4 oktober is gepland, 

kijken of de Wintertoernooien weer haalbaar zijn. 

Dit alles onder voorbehoud i.v.m. verloop corona-virus en regelgeving. 

_______________________________________________________________ 

Fietsen mogen weer in onze fietsenstalling per 1 augustus! 

Per 1 augustus mogen fietsen weer in onze fietsenstalling. Maar dat is jullie eigen keuze.  

De stalling bij het zwembad mag ook nog steeds. Daar is voldoende ruimte. 

Als je besluit je fiets weer bij de club te stallen, hou dan goed rekening met 

de anderhalve meter afstand! En geef elkaar de ruimte!  

Per 1 augustus: Koffie/thee enz. mag weer binnen gehaald worden.  

LET OP! Er geldt een 1 richtingsverkeer in ons clubhuis en houd afstand! 

Houd tijdens het spelen voldoende afstand en was je handen! 

________________________________________________________________________ 

 


