
     Een “BOULE” succes, gezondheid en geluk in 2019!!! 
 

                                                     
 
                                    “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”:  JANUARI 2019 
___________________________________________________________________________ 

                                CLUB ACTIVITEITEN JAN. 2019:            
                         Zaterdag 5 januari:  Nieuwjaars boule + borrel      

         * ZATERDAG 19 JANUARI: JAARLIJKSE LEDENVERGADERING!!! 13.00 uur. 

Bijlagen voor de vergadering bij de nieuwsbrief. Wij rekenen op jullie komst! 
___________________________________________________________________________ 

                                 TOERNOOIEN IN JAN. 2019 AAN DE OVERKANT: 
         Donderdag 10- en 24 januari: Wintertoernooi Celeritas- Alkmaar 
    Woensdag  9 januari: Midweektoernooi Les Mille Iles, Z. Scharwoude. 
  __________________________________________________________________________       

                  verjaardagen:                                                                schoonmaaklijst: 
             5.  Peter Dernison                                                   8-1 t/m 19-1 Alie Schouten  Toon Witte 
           13.  Marth Schraag                                                 22-1 t/m  2-2  Rob Dapper  Anton Schouten 
           23.  Vera Vooijs                                                     
           27.  Guusje Witte 

___________________________________________________________________________ 
 

Harm Gort * 2-12-1934  † 4-12-2018. 
Onverwachts overleed Harm Gort op dinsdag 4 december 2018 na een kort ziekbed. Harm is bijna 20 jaar lid 
geweest van onze club. Het boulen was zijn lust en zijn leven. Wij zullen Harm missen op onze banen.  

                                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Gerrie Jurjens * 20-9-1956  † 28-12-2018. 
Gerrie is 15 jaar lid van onze club geweest, maar moest begin 2018 afscheid nemen van de sport.   

__________________________________________________________________________ 

 

Speculaastoernooi, 1 december. 

Wat hadden we prima weer! Ze gaven in de middag regen af, maar dat bleken 3 druppels te zijn. Bij 

ons in elk geval. Met een behoorlijke opkomst,  hebben we een heel gezellige middag gehad. Zoals  

 



 

 

altijd natuurlijk bij ons!  Winnaar vandaag werd (zoals te verwachten) Louis van der Vis. Hij won alle 3 

partijen met +24. Tweede Kees de Weerd met +16 en Anton Schouten derde met +10. Ook zij wonnen 

alle 3 partijen. Gefeliciteerd! Fijn dat jullie erbij waren.  

Even te vermelden: We zijn van ons plastic af. Vanaf nu geen plastic bekertjes meer, soepkommen en 

bordjes van plastic? Weg ermee. Even wat meer werk (afwassen), maar geen plastic-afval meer. Mede 

dank aan Lydia en Rob Blok, zij haalden serviesgoed voor ons bij Hotel Bosq voor een prikkie! Zij 

hebben ook de keuken voorzien van een nieuwe kast. Geweldig gedaan! Top! 

___________________________________________________________________________ 

“3de Kerstdag” boule op 27 december. 

Het was een gezellige middag, niet druk, maar dat is deze middag nooit zo vlak na kerst. Toch een 

paar Texel-gasten. Een gezellige knusse middag. 

___________________________________________________________________________ 

“We knalle effe het jaar uit” en uitreiking “Super-Boule 2018”. 

 

Op 29 december was onze laatste boule-dag van 2018. De laatste zaterdag van het jaar reiken we de 

“Super-Boule” uit. De beste ledentoernooi-speler van 2018 verdient de wisseltrofee. Dit jaar was de 

prijs wederom voor Louis van der Vis. Geweldig Louis! Van harte! We maakten er een feestelijke 

eindejaars boule van. Er waren oliebollen en het clubhuis rook heerlijk naar de glühwein. En dat 

smaakte allemaal heel best! Het was een heel gezellige afsluiting van 2018. Bedankt allemaal! Op naar 

2019! We maken er weer een mooi jaar van! 

_________________________________________________________________ 

Jaarlijkse Ledenvergadering 19 januari 2019.  

Bij deze nieuwsbrief zitten ook een aantal bijlagen. Lees ze door voor de vergadering en neem ze mee! 

Dan weet je waar we het over gaan hebben.  

Tijdens de vergadering krijgen jullie ook nog het financieel verslag van Peter Dernison. 

Ook het bestuurs-stemformulier wordt tijdens de vergadering uitgedeeld. 

Henk Martens is niet herkiesbaar voor komend jaar. Het bestuur miste een 5de lid van bestuur. Onze 

keus is gevallen op Peter Vooijs en hij is akkoord gegaan. Peter Vooijs is nog niet zo lang lid bij onze 

club en heeft daarom (nog) geen functie binnen het bestuur, maar heeft wel bestuurlijke ervaring. 

Wij, bestuur, zijn heel gelukkig met zijn “akkoord” en wij hopen dat onze leden met ons mee gaan. 

Fer Gieles is belast met het tellen van de stemmen. 

 

Als je zelf nog inbreng hebt voor de vergadering, kan dat tijdens de rondvraag! 

De middag start met koffie en koek om 13.00 uur.  

                                                 We hopen de vergadering te starten rond 13.30 uur.  

Vergeet niet de presentielijst te tekenen bij binnenkomst! 

En heel belangrijk!  Zorg dat je erbij bent. Wij rekenen op jullie aanwezigheid! 

 


