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                               NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  OKTOBER 2020 

____________________________________________________________________________ 

                                        CLUB ACTIVITEITEN OKTOBER 2020:  
               Zaterdag 17 OKTOBER: Ledentoernooi GAAT NIET DOOR! 
 

                   
  ONS CLUBHUIS IS DE KOMENDE 3 WEKEN GESLOTEN I.V.M. NIEUWE REGELS. 
                                      WC’s zijn bereikbaar. (Na gebruik reinigen!)  
____________________________________________________________________________ 

                                                    OKTOBER 2020: 
                      Verjaardagen:                                           Schoonmaaklijst:  

                7. Annelies Zegel                                               

                 10. Peter Vooijs                                      22-9 t/m 3-10 Tiny en Jaap Zuidewind 
               11. Kasper Groen                                   6-10 t/m 17-10 Ilse Dros  Harry Ran 

                 16. Sjaan Bakker                                  20-10 t/m 31-10 Bea Jellema  Peter Dernison 

                 18. Wil Pijper 

                 31. Rieks Strobach 

LET OP! Corona virus en nieuwe aangescherpte regels voor onze club. 

Naar aanleiding van een schrijven, 23 september 2020 van de gemeente Texel, i.v.m. de snelle 

verspreiding van het Corona virus en de handhaving, heeft onze club nieuwe regels opgesteld: 

Het weer wordt meer en meer een tegenstander van ons, evenals het Corona virus. We kunnen 

in de kantine slechts maximaal 20 personen op veilige afstand van elkaar herbergen. Er kunnen 

enkele warmbloedigen onder ons (2) in het materialenhok zitten/staan. Vanaf dinsdag 6 

oktober kunnen er per middag 22 leden spelen.   

Wij hebben gekozen voor het maken van dinsdag - en zaterdag groepen, waarbij we de 

donderdag voorlopig vrij laten, omdat dan toch al minder spelers komen. De verdeling van de 

groepen zal zoveel mogelijk geschieden op alfabet.  

Deze regel gaat dinsdag 6 oktober in.  

Lees de bijlagen goed, zodat je weet op welke dag je dan welkom bent!  

 

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


Rabo ClubSupport 2020. 

Vanaf maandag 5 oktober t/m 25 oktober 2020 kan iedereen zich weer inzetten om onze 

club een financieel duwtje in de rug te geven. Het RABO CLUBSUPPORT. (voorheen RABO 

CLUBAKTIE).  

Je moet wel een RABO-rekening hebben en lid zijn van de bank (wat gratis is, je moet dat wel 

melden bij je Rabobank). Een derde van onze leden is klant bij de Rabo. Als jijzelf geen Rabo 

klant bent, zijn er misschien familieleden of vrienden die wel klant zijn bij de Rabo. Ze moeten 

wel in de kop van Noord-Holland wonen. Vraag hun of zij hun stem willen geven aan onze club.  

Vorig jaar hadden we 71 stemmen met daarbij een bedrag van € 409,67.  

Dit willen wij dit jaar overtreffen! Dus breng je stem uit op onze club vanaf 5 OKTOBER a.s. 

Inloggen via:  https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport. En stem op ons! 

________________________________________________________________ 

Ledentoernooi 19 september. 

Een prachtige nazomerse dag! Dat is nog eens genieten! Om 13.00 uur waren er 37 spelers 

aanwezig om dit Ledentoernooi te spelen. Natuurlijk is de strijd weer hevig. Rob Blok had weer 

gezorgd voor mooie trofeeën voor de 1ste, 2de en 3de plaats. Na een middag “ploeteren” waren 

rond 4 uur de winnaars bekend. 

1ste en winnaar van deze middag werd: Peter Steffen met 3  +26 

2de   Rob Blok met 3 +25    

3de   Louis van der Vis met 3 +24   

Voor de prijsuitreiking werden Marianne en Rob Dapper nog even in het zonnetje gezet. Zij 

waren vrijdag 11 september 50 jaar getrouwd. Dat verdient wel een huldiging! Beetje laat, maar 

beter laat dan nooit! 

Wij kunnen terugkijken op een heerlijke middag, op de keurig onderhouden banen en het groen 

er omheen, door onze vrijwilligers. Chapeau!  

Na afloop was er een drankje (een Juttertje van Gaby en Rolf Lauffen) en een hapje.  

Tinie Zuiderwind en Saskia Wokke hadden heerlijke hapjes gemaakt voor deze gelegenheid. 

Dank jullie wel!  We kunnen terugkijken op een heel geslaagde middag. 

_________________________________________________________________________   

Schapendijkje toernooi. 

Zaterdag 12 september werd bij jeu de boules vereniging Entre Nous het Schapendijkje toernooi 

gespeeld. Er stond een fris windje vanaf de dijk, maar het zonnetje scheen volop. 

Er werden eerst twee voorrondes gespeeld waarna de teams werden ingedeeld in een A en B 

poule. 

In de A-Poule bleef het spannend tot de laatste wedstrijd wie dit toernooi zou gaan winnen. Er 

kwamen vijf teams hiervoor in aanmerking. Uiteindelijk bleek het team Lucas Steenhuis met 

Harrie Tilman uit Groningen de sterksten te zijn. Zij bleven het gehele toernooi ongeslagen en 

wonnen al hun vijf partijen met een saldo van + 44.  

In de B-Poule ging de winst naar het team Tophoven/Kooi uit Schoorl. 

Diana Kardijk met Mieke Buis (LMI) werden  4de in de B-Poule. Daarbij ook nog in de prijzen 

vallend. Lydia-/ Rob Blok 9de en  Saskia Wokke/Hans Leushuis 11de, beide teams in de B-Poule. 

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport

