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                                          NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  JULI 2019 

___________________________________________________________________________ 

                                               CLUB ACTIVITEITEN JULI 2019: 

         Zaterdag 6 juli: Open Texels Kampioenschap. 10.00 tot 17.30 uur.  

        Donderdag 18 juli: Senioren Vereniging Texel op bezoek. 11.00 tot 16.30 uur. 

                       Zaterdag 20 juli: Ledentoernooi JULI. 13.00 tot 16.30 uur. 

                      Dinsdag 23 juli: PON bij ons op Texel. 10.00 tot 16.30 uur. 

__________________________________________________________________________ 

                                  TOERNOOIEN IN JULI 2019 AAN DE OVERKANT:      

                          Donderdag 25 juli:  Zomertoernooi. Celeritas Alkmaar. 

___________________________________________________________________________  

                 Verjaardagen juli:                                Schoonmaaklijst juli: 

                 13. Henk Martens                               26-6 t/m 6-7  Alie Schouten  Toon Witte 

                 16. Lydia Blok                                        9-7 t/m 20-7  Rob Dapper  Anton Schouten 

                 20. Kees de Weerd                             23-7 t/m 3-8  Gerrie Mosk  Nellie v/d Wilde 

                 20. Nellie van der Wilde                                          

___________________________________________________________________________ 

LET OP!!!!  LET OP!!!!  LET OP!!!!  LET OP!!!!  LET OP!!!!  LET OP!!!!  LET OP!!!! 

Op zaterdag 6 juli is het geen reguliere boule-middag i.v.m. het Texels Open.  

                     Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom! 

_______________________________________________________________ 

Woensdag 5 juni hadden we Boel Skik uit Den Oever op bezoek.  

Geen hele grote groep, maar wat was het gezellig. Diana stond te wachten bij de veerhaven 

met de bus en na de rit naar Den Burg stond de koffie met koek klaar. De eerste partij 

miezelde het nog een beetje, maar daarna geen druppel meer gevallen en windstil. Zelfs nog  



 

even een klein zonnetje! Super mooie dag! Loes Boerdijk (Boel Skik) werd overall winnaar. 

Top hoor! Gerrie Mosk werd de beste van onze club, 2de overall. Goed gedaan! Gezellige 

dag, dank aan jullie allemaal.  

Loes Boerdijk: Het was prima geregeld en verzorgd. Dank jullie wel voor de gezellige dag. 

___________________________________________________________________________ 

Donderdag 13 juni naar Kleine Sluis. 

Boot 10.00 uur. En dan richting Anna Paulowna met z’n 10-nen. Geen grote groep, maar het 

blijft gezellig!  We hebben leuk gespeeld, Alie Schouten,  Harry Hendriks en Toon Witte 

vielen in de prijzen. Wij hebben voor de middag 1 spel gespeeld, na de middag 2 spellen. En 

´s middags bleef het droog. We hadden de boot 16.30 uur terug naar Texel. 

___________________________________________________________________________ 

Weer 2 nieuwe leden, Els en Frans Dreesens uit De Cocksdorp. 

Altijd super leuk als zich nieuwe leden aanmelden. Els en Frans zijn heel enthousiast en 

hebben de beginselen van onze sport al een beetje eigen gemaakt. Van harte welkom! 

___________________________________________________________________________ 

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne, dinsdag 18 juni 2019. 

Wat een leuke middag/avond. Broodjes en soep stonden klaar. En dan wachten op het 

uitdelen van de cheques. Altijd spannend!  

We hebben een geweldig mooi bedrag binnen gehaald van € 409,67. 

Wij zijn er reuze blij mee! Daarna met z’n allen op de foto, drankje en hapje ter afsluiting. 

Dan snel naar de club waar ik het mooie bedrag mocht presenteren! Dank aan alle 

stemmers! 

__________________________________________________________________________ 

Stukje petanque (jeu de boules) geschiedenis.  

Het petanque in de huidige vorm ontstond in 1907 in La Ciotat nabij Marseille. Vanaf de 

Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een indrukwekkende opmars die eerst 

geheel Frankrijk overspoelde maar al spoedig ook andere Europese landen en zelfs 

daarbuiten. De Féderation Française de Pétanque et Jeu Provençal werd in 1942 opgericht, 

en in 1958 zag de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) het 

daglicht.  

De vele toeristen die met het petanque (Jeu de Boules) kennismaken in Frankrijk worden er 

blijkbaar zo door gegrepen, dat ze het in hun eigen streken gaan importeren.  

Petanque wordt gespeeld in Zuid- en West-Europa, Noord-Afrika, Madagaskar, de VS, 

Canada en zelfs tot in Thailand, Filipijnen en Japan aan toe. 

Ook Nederland raakt in de ban van het jeu de boules. Door de vakanties naar het zuiden 

maakten zij ook kennis met de sport en namen het mee naar huis en het in populariteit 

won.  

In 1972 werd de Nederlandse Jeu de Boules Bond (N.J.B.B.) opgericht. Zij ondersteund en 

begeleid vele verenigingen in onze sport. 

__________________________________________________________________________ 

 


