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Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl
NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: JULI 2020
_______________________________________________________________________________________

CLUB ACTIVITEITEN JULI 2020:
Vanaf donderdag 2 juli zijn ook gasten, onder strenge regels, welkom op de banen.
LET OP!
Houd anderhalve meter afstand (twee armlengtes), ook bij het oprapen van je boules!!!
______________________________________________________________________________________
TOERNOOIEN JULI 2020 AAN DE OVERKANT: GEEN.
______________________________________________________________________________________
JULI 2020:

Verjaardagen:
13. Henk Martens
16. Lydia Blok
20. Nellie v.d. Wilde
20. Tilly Dekker

Schoonmaaklijst:
30-6 t/m 11-7 Rob Dapper + Anton Schouten
14-7 t/m 25-7 Gerrie Mosk + Nellie v/d Wilde
28-7 t/m 8-8 Lydia Blok + Ria de Wit

__________________________________________________________________

Dinsdag 2 juni konden we weer open!
Na een sluiting van ruim 2 maanden konden we op dinsdag 2 juni weer een balletje gooien. De club was
gesloten vanaf 15 maart.
Voor een paar vrijwilligers, onder leiding van Rob Blok, een mooie gelegenheid om een aantal
werkzaamheden aan te pakken. De banen moesten natuurlijk wel onderhouden worden en er was ook het
nodige snoeiwerk. Maar ook in ons clubhuis stonden nog wat klussen “op de rol”.
De aansluiting op het nieuwe riool is een feit! Was een hele klus!
Maar ook is de keuken aangepakt. Daar waren wat aanpassingen nodig. En de toiletten hebben ook een
opknapbeurt gehad. Het gangetje richting keuken heeft een fikse metamorfose ondergaan. Samen met
Hans Leushuis is er een nieuwe wandbekleding aangebracht. De kapstok is vervangen en de ingang naar
de keuken is voorzien van louvredeurtjes. Het ziet er allemaal weer geweldig uit! Top gedaan!
Aan de buitenwand is een buitenkraan gerealiseerd. Die stond al een poosje op het verlanglijstje. Maar
onder deze corona-omstandigheden werd het een “must”!

Iedereen kan nu buiten zijn handen wassen of eventueel een bidon vullen. Geen gedrang meer bij de
toiletten.
Daarnaast moest er nog een buitenwand worden vervangen. Geen simpel klusje! Rob en zijn team heeft er
een hele klus aan!

Clubhuis en terras per 1 juli weer open!
De anderhalve meter afstand blijft gehandhaafd!
*Er mogen max. 16 personen in ons clubhuis. Dat is inclusief bestuur en exclusief diegene die de
keukendienst heeft.
Aan elke tafel 2 stoelen, zodat we gepaste afstand kunnen houden.
In ons schuurtje kunnen 3 personen zitten. Ook daar op gepaste afstand!
Maar we hopen natuurlijk op mooi weer, zodat we lekker buiten kunnen zitten.
*Bij wisselvallig- of regenachtig weer wordt nog steeds geadviseerd om thuis te blijven, omdat er niet voor
iedereen een schuilplek is in ons clubhuis en/of schuurtje.
*In de keuken is 1 persoon aan het werk, zodat zij of hij voldoende ruimte heeft.
*Er kan weer een bakkie worden geserveerd. I.v.m. de hygiëne voorlopig in plastic bekertjes.
Koffie/thee enz. wordt geserveerd vanuit de buitendeur bij de banen. Dus niet binnen!
*Als je in het clubhuis moet zijn: Ingang bij schuurtje, uitgang bij het terras. Er geldt 1 richtingsverkeer!
*Er mag vanaf 1 juli weer met tripletten gespeeld worden, maar houd wel 1.5 meter afstand.
*Let op bij het oprapen van je boules. Doe dat om de beurt, zodat ieder voldoende afstand houd.
*Ons terras is open, maar houd voldoende afstand!
*Verder blijven regels gehandhaafd voor de hygiëne. Was regelmatig je handen!
*Desinfecteer en maak het toilet schoon na gebruik. Gooi schoonmaakdoekjes niet in het toilet!

