
 

                                 
 
                          “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”:  FEBRUARI 2020. 
___________________________________________________________________________ 

                                           CLUB ACTIVITEITEN FEBRUARI 2020:  
                                       
               Za. 15 februari:  Snert-Toernooi, 3 partijen, aanvang 13.00 uur. 
                    Inschrijven!!!! 

                                                                          Tomatensoep kan ook!               

___________________________________________________________________________ 
                                     TOERNOOIEN FEBRUARI 2020 AAN DE OVERKANT: 
 
              Do. : 2de en 4de donderdag van de maand Wintertoernooi, Celeritas, Alkmaar. 
                          Wo. 12 febr. : Midweektoernooi, Les Mille Iles, Zuid Scharwoude. 
___________________________________________________________________________ 
                                                                  FEBRUARI 2020: 

                 Verjaardagen:                                                       Schoonmaaklijst: 
1. Els Dreesens                                               4-2 t/m 22-2 Vera en Peter Vooijs 

               9.   Rob Dapper                                              25-2 t/m 7-3  Truus en Kees Zoetelief 
__________________________________________________________________________ 
 

Nieuwjaarsboule 4 januari 2020. 
 
Het jaar begon goed. Op donderdag 2 januari werden we verrast met een groep van 
internationale gasten. Goede boulers, maar ook een paar beginnelingen. Reuze gezellige 
middag! 
Op zaterdag 4 januari hebben de leden het nieuwe jaar ingeluid met de Nieuwjaars-Boule. 
Een goede opkomst en reuze gezellig! Ook mochten we een nieuw lid verwelkomen, Peter 
van Sante. Niet helemaal onervaren. Welkom Peter! Ik wens je veel mooie boule-jaren toe 
bij ons. 
We sloten de middag af met een hapje en een drankje. De duisternis was allang ingevallen 
toen de laatsten naar huis gingen. (Ik ben ook heel blij met mijn zaklampje.)  
 
__________________________________________________________________________ 
 



 
 
Jaarvergadering zaterdag 25 januari 2020 en winnaars competities 2019. 
 
Elk jaar wordt tijdens de ledenvergadering die jaarlijks plaats vindt bij onze club de uitslag 
bekend gemaakt van de dinsdag- en zaterdag competities van het afgelopen jaar. 
Er was een behoorlijke opkomst zaterdag 25 januari. Een vol clubhuis, terwijl niet iedereen 
dol is op zo'n vergadermiddag. Maar ook dan maken we er een leuke middag van.   
Winnaar van de dinsdag competitie 2019 werd Rob Dapper. Op de tweede plaats eindigde 
Louis van der Vis. Een trotse Diana Kardijk eindigde op een derde plaats. 
De zaterdag competitie 2019 werd gewonnen door Louis van der Vis. Rob Dapper eindigde 
als tweede en Peter Steffen als derde.  
Het G-Team kreeg weer een medaille. Theodora de Nooijer en Els Smit kregen natuurlijk 
ook een presentje voor hun inzet met dit team. 
Begin maart starten de competities 2020 en barst de strijd weer los.  
Onze activiteitenagenda 2020 staat weer vol met mooie toernooien en uitwisselingen. De 
leden gingen akkoord met de indeling.  
Het is ook een belangrijke dag voor ons clubbestuur. Er vindt ook altijd een 
bestuursverkiezing plaats. Fer Gieles heeft afscheid genomen van ons bestuur. Na 27 jaar 
vond hij het welletjes. Hans Leushuis neemt zijn plaats over binnen het bestuur. Hans is 
een creatieve vormgever en aanwinst in ons bestuur. Voorzitter Diana Kardijk is weer 
herkozen in deze functie. Ook penningmeester Peter Dernison en secretaris Rob Dapper 
zijn herkozen. Zo ook Peter Vooijs, hij behartigt onze juridische zaken.  
Ook bleek dat onze financiën keurig op orde en we een gezonde club zijn. De contributie 
blijft gelijk. Zo ook het inschrijfgeld voor toernooien en de consumptieprijzen blijven 
gehandhaafd.  
 
Wij, Jeu de Boulesclub Den Burg, verheugen ons weer op een succesvol 2020. 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Fer Gieles neemt afscheid van ons bestuur. 
 
Na 27 jaar "vind ik het welletjes". De laatste jaren was hij onze archivaris binnen ons 
bestuur. Hij, en zijn vrouw Lies, waren erbij vanaf het begin tijdens de oprichting in 1993. 
Fer heeft verschillende bestuursfuncties bekleed. Wij allen zijn hem heel dankbaar voor 
zijn bedrage binnen de club. Hij en zijn vrouw blijven natuurlijk wel een balletje gooien op 
onze banen. Dus helemaal verdwijnen gaat hij natuurlijk niet. Hij blijft zijn steentje 
bijdragen bij de club. (Dit komt mij zo bekend voor. Citaat: voorzitter Diana Kardijk). Fer 
werd verwend met een mooi afscheidscadeau, waar hij samen met zijn vrouw Lies van 
gaat genieten. Dank je wel Fer. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Huisreglement van onze club hopeloos veroudert. 
 
Er is een club/huisreglement opgesteld bij de oprichting van onze club in 1993. In 2003 is 
er een kleine aanpassing geweest, maar ook die is niet meer van deze tijd.  
Wij hebben Peter Vooijs gevraagd die te bekijken en gaat deze, zo nodig, aanpassen. Er 
staat b.v. niets beschreven over “ongepast gedrag” binnen onze club.  
In onze statuten wordt er alleen gesproken over schorsing en royement. Dat zijn 
uitzonderlijk hoge straffen, die in het verleden ook nodig bleken te zijn, helaas. 
Wij gaan kijken naar verandering in de huisreglementen zodat er ook gepaste en mildere 
straffen kunnen worden uitgedeeld als dat nodig blijkt te zijn. We hopen het natuurlijk 
niet nodig te hebben. 
 


