
                                       

                                               
         

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

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

                                Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 

                               NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  DECEMBER 2020 

__________________________________________________________________________ 

            Wij wensen jullie allen een gezellige feestmaand toe.  
 

    
________________________________________________________                                  
                                CLUB-NIEUWS DECEMBER 2020:  
 

Wij zijn gesloten van 22 december t/m  4 januari.  
                                           Op dinsdag 5 januari gaan we weer boulen. 
_______________________________________________________________                   
                                                    DECEMBER 2020: 
                     Verjaardagen:                                           Schoonmaaklijst:  

                 14. Peter Steffen                                          Geen schoonmaak 

                 17. Koos Zegers                                        i.v.m. sluiting clubhuis. 

                 20. Peter van Sante 
                 23. Corrie Zevenhuizen 

________________________________________________________________ 

Er mag weer gebould worden. 

Vanaf donderdag 19 november mocht er weer gebould worden. Ons clubhuis blijft wel 

gesloten, wat heel oncomfortabel is in deze tijd van het jaar. Veel Jeu de Boules-clubs zijn 

daarom ook gesloten en blijven dat tot hun clubhuis weer open mag. Wat Den Haag voor 

de komende tijd gaat beslissen is nog niet duidelijk. Maar hopelijk mag ons clubhuis 

eerdaags weer open. Dan kan er tenminste weer een warm bakkie worden gezet, 

geschuild worden voor een bui en even opwarmen tussen de partijen door.  

We wachten de berichtgeving af.  

 

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


 

Speculaas voor iedereen op zaterdag 28 november. 

Op deze dag hadden wij ons Speculaastoernooi willen spelen. Helaas, door de corona, dat 

niet doorgaan. Verschrikkelijk jammer. Er zijn heel wat toernooien dit jaar niet 

doorgegaan, zo ook onze competities. Maar om iedereen toch een beetje te verwennen, 

voor iedereen een plak speculaas. Ik hoop dat het goed zal smaken. 

Ook onze sponsors krijgen een presentje van onze club. Ook voor hen moet het een 

moeilijk jaar zijn geweest. Vandaar een “lichtpuntje in donkere dagen” voor hen. 

                                                                               

__________________________________________________________________________ 

Rabo ClubSupport € 412,46.  

Zo zijn er, ook in donkere dagen, altijd weer lichtpuntjes! Wat een verrassing toen bij mij, 

op 6 november de envelop op de deurmat viel. De uitslag van het Rabo ClubSupport!  

Extra feestelijk was de confetti die in de envelop zat en door mijn kamer dwarrelde bij het 

open maken van de envelop. 

Wat een mooi bedrag, € 412,46! Ik had het niet verwacht. En zelfs nog iets meer dan vorig 

jaar. Wij allen mogen hier heel blij mee zijn. Dank aan alle stemmers op onze club. 

                                 

__________________________________________________________________________ 

 

Nieuwe bank van Rob Blok. 

Nadat één van onze banken het had begeven, heeft Rob een prachtige nieuwe bank 

gemaakt. Door het speciale hout dat hij heeft gebruikt, kan deze wel even mee! Chapeau! 

_________________________________________________________________________ 

 

Fijne feestdagen en gezellige jaarwisseling.      Tot de volgende nieuwsbrief. 

 


