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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: MEI 2020.
___________________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN MEI 2020:
Di. 12 mei: Celeritas bij ons. Afgelast.
Za. 16 mei: Ledentoernooi mei. Afgelast.
Za 23 mei: Open Eilandtoernooi voor vaste doubletten. Afgelast.
___________________________________________________________________________
TOERNOOIEN MEI 2020 AAN DE OVERKANT:

Er zijn deze maand geen toernooien.
___________________________________________________________________________
MEI 2020:
Verjaardagen:
Schoonmaaklijst:
1.
3.
9.
16.
17.
18.
19.
26.

Alie Schouten
Ilse Dros
Thea Witte
Harry Ran
Harry Hendriks
Ria de Wit
Saskia Wokke
Hans Galjaard

De periode dat wij gesloten zijn wordt er niet schoongemaakt!
Blijf weg van onze club!
Er zijn een paar vrijwilligers aan het werk.
Alleen zij hebben toegang tot de club.

Nieuwe riool aansluiting een feit!
De werkzaamheden zijn begonnen aan onze nieuwe rioolaansluiting. Er was al veel overleg
vooraf geweest en nu is het dan zover. Veel graafwerk, zeker geen lichte klus! Oude troep
eruit, kolkenzuiger erbij, tank verwijdert, elektra aangesloten, nieuwe pomp erin. Mannen,
wat hebben jullie een werk verzet! Top!
Ook onze banen worden keurig onderhouden door een aantal vrijwilligers. Er is nieuw grint
op aangebracht. In deze tijd vraagt het onkruid ook de nodige aandacht. Dat stopt niet met
groeien! De mannen hebben het er heel druk mee.

Uitspraak 21 april vanuit Den Haag i.v.m. coronavirus.
Tijdens de persconferentie dinsdag 21 april was er voor ons weinig nieuws. Voor ons blijven
de deuren dicht tot tenminste 1 juni.
En wat te doen als wij weer mogen boulen? Op de banen zou anderhalve meter nog wel te
doen zijn.
Maar hoe gaat dat in ons clubhuis? Bij wisselvallig weer wordt anderhalve meter een
probleem in ons onderkomen. Een bespreekpunt tijdens onze eerstvolgende vergadering op
28 april a.s.
__________________________________________________________________________

Bestuursvergadering op dinsdag 28 april.
Het bestuur is bijeen geweest. En heeft voorlopig de volgende beslissing
genomen voor het komende jaar:
Toernooien en uitwisselingen 2020, zowel uit en thuis, worden afgelast.
Ook het Texels Open van 4 juli a.s. vindt geen doorgang.

De dinsdag- en zaterdagcompetitie 2020 wordt stopgezet.
Dat geldt ook voor de strijd om de Super-Boule 2020.
Er komt dit jaar geen avondboule!
Mocht de club weer open kunnen, wordt er alleen in de middag gespeeld.
Als de club weer mag gaan draaien, zullen er strenge regels komen i.v.m. het aantal leden dat
per middag aanwezig mag zijn.
Ook het gebruik van ons clubhuis zal drastisch worden aangepast bij de start van onze
activiteiten.
Verdere informatie volgt bij hervatting van onze activiteiten.
Verder wensen wij jullie allen veel sterkte toe in de komende tijd.
Wij, bestuur, wachten verdere berichtgeving af vanuit Den Haag.
We ‘ll meet again.
En hopelijk tot gauw!
_______________________________________________________________________
Tot de volgende nieuwsbrief.

