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

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

                               Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 

                                         NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  JUNI 2020 

_______________________________________________________________________________ 

                                                    CLUB ACTIVITEITEN JUNI 2020:  
   Vanaf dinsdag 2 juni zijn leden, onder strenge regels, welkom op de  banen.  
                   Meld je eerst telefonisch of per email aan bij: Rob Dapper, 
              tel.nr: 0222 314337 of per emailadres: rob.dapper@gmail.com 

           Je kunt en mag niet onaangekondigd op de club verschijnen/spelen.  
                                            LEES DE INSTRUCTIES HIERONDER GOED! 
 ______________________________________________________________________________ 
                                         TOERNOOIEN JUNI 2020 AAN DE OVERKANT: GEEN. 
______________________________________________________________________________          
                                                                       JUNI 2020: 

         Verjaardagen:                                                                 Schoonmaaklijst: 
      2.  Nel Westdorp                                                                               
       4.  Diana Kardijk                                                

       6.  Hans Leushuis                                                                         Clubhuis is gesloten!          

       9.  Bea Jellema                                                       
     16.  Jaap Zuidewind                                       
     24.  Fer Gieles                                                                     
     25.  Theodora de Nooijer 
_____________________________________________________________________________                                                                                  

 
Belangrijke instructies  voor onze leden:  En lees dit aandachtig! 
 
Voordat je naar de club gaat en voor je gaat spelen: 
 
● Het merendeel van het ledenbestand van petanque/jeu de boules verenigingen behoort tot de 
kwetsbare doelgroep ouderen. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek 
alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt.  

 
● Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt:  
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°); 
 

● Meld je telefonisch of via de mail aan bij de aangewezen persoon.  
Geef aan welke speeldagen je wilt spelen. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd de 
vereniging bezoeken; 

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


 

 
Ons clubhuis: 
 
● Het clubhuis is gesloten;   Op ons terrein geldt één richtings-verkeer! -> -> -> 
 
● Zet je fiets in de rekken bij het zwembad!    Onze stalling is te klein. 
 
● Neem zelf een bidon met drinken mee;    Er zijn geen consumpties! 
 

● WC gebruik tijdens de speeldagen dient zo veel mogelijk beperkt te blijven;  
Om problemen te voorkomen en uit respect voor de volgende wc-gebruiker dient iedereen na  
gebruik zelf de wc te reinigen c.q. te desinfecteren. Daarvoor zullen de benodigdheden zoals 
desinfectiemateriaal en plastic handschoenen beschikbaar zijn.  

Handen wassen bij buitenkraan! Niet in de wc! 

Ga naar de wc voor je van huis gaat! 
 

Tijdens het spelen: 
 
● Houdt te allen tijde 1,5 afstand van elkaar op de baan; 
 
● Schud geen handen voor en na de activiteit; 
 
● Speel met maximaal 4 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 
meter aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt). Het maximum van 
4 personen betekent dat er alleen tête-à-tête of doublette wordt gespeeld; 
 
● Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet 
andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke 
boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren.  
Neem je boules mee naar huis, laat ze niet liggen bij de club;  
 
● De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een 
eigen but op de reglementaire afstand; 
 
● Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt 
meegenomen; 
Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 
meter afstand; 
 
● Houd zelf je scoor bij;   

Er worden geen scoorborden, werpringen en boule-tafeltjes gebruikt!  

Gebruik een score teller; pen en papier is ook een optie; 
 
●  Kom 10 minuten voor aanvang op de vereniging  en meld je aan.   
Verlaat de accommodatie direct na het spelen; 
Let op de instructies van de corona-coördinator; 
 

● Er wordt alleen bij droog weer gespeeld. Schuilen is niet mogelijk!  

Blijf thuis bij wisselvallig- en/of regenachtig weer.  
 

 
 

 


