“Sportpark Molenkoog”, Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg.
Facebookpagina: https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg
Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl
NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: SEPTEMBER 2020
___________________________________________________________________________

CLUB ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2020:
Zaterdag 19 september: Ledentoernooi van 13.00 tot ± 16.30 uur.

TOERNOOIEN SEPTEMBER 2020 AAN DE OVERKANT:
Zaterdag 12 september: “Schapendijkjetoernooi” bij Entre Nous, Den Helder.
Aanvang 11.00 uur, 4 partijen.
___________________________________________________________________________
SEPTEMBER 2020:

Verjaardagen:

Schoonmaaklijst:

Geen verjaardagen.

25-8 t/m 5-9 Truus Zoetelief Diana Kardijk
8-9 t/m 19-9 Stijn Geus Fer Gieles
22-9 t/m 3-10 Tiny en Jaap Zuidewind
___________________________________________________________________________

Eindelijk weer een Ledentoernooi.
Na maanden zonder toernooien hadden we zaterdag 29 augustus weer een ledentoernooi.
Iedereen had er weer zin in!
De weergoden waren ons goed gezind en de opkomst was heel behoorlijk. Eindelijk kon
het weer na maanden "stilte" vanwege de corona. Heerlijke middag en ook nog prima
opkomst. Met 30 leden gingen we om 13.00 uur de strijd aan. Na 3 partijen ging Kees de
Weerd er met de eerste prijs vandoor. De tweede prijs was voor Rob Blok, de derde plaats
ging naar Toon Witte.
Traditioneel werd de dag weer afgesloten met een hapje en drankje.
___________________________________________________________________________

Hittegolf.
Nou nou! Dat was soms wel afzien met die hoge temperaturen in augustus. De bezetting
was daarom een stuk minder. Veel van onze leden lieten het ook even afweten met die
hoge temperaturen en heel begrijpelijk. Gelukkig is er altijd wat schaduw op onze banen
en het spel werd dan ook aangepast zodat we zo min mogelijk in het zonnetje stonden. Na
een dag of 18 gingen de temperaturen gelukkig weer terug naar normaal.
En na zonneschijn komt er ook weer regen. En dat vraagt natuurlijk ook aanpassing. De
bezetting van ons clubgebouw is op dit moment nog steeds beperkt. Slecht 22 personen
kunnen, op gepaste afstand, gebruik maken van ons clubhuis. Twee of drie personen aan 1
tafel. Let op waar de stoelen staan en verplaats deze niet!!!
In ons schuurtje mogen 3 personen schuilen. Eén persoon in de keuken. Is in totaal 26
personen die kunnen schuilen bij nat weer. Wij gaan kijken hoe dit gaat en komen daar
nog op terug. Maar we hopen dat we nog even van ons terras gebruik kunnen maken.
__________________________________________________________________________

Bestuurswissel in 2021?
Rob Dapper heeft aangegeven zich per 2021 kandidaat te willen stellen voor de functie
van voorzitter van onze club. Het secretariaat is niet zijn favoriete plek. “Ik overweeg dan
uit het bestuur te stappen”, zo geeft Rob Dapper aan.
Dat houdt in dat Diana Kardijk de voorzittershamer na 11 jaar door zou kunnen geven.
Elf jaar is ook best een hele tijd natuurlijk en misschien is het ook tijd voor iets anders.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2021 gaan jullie daar over beslissen.
Want een dergelijk besluit is natuurlijk aan jullie, onze leden.
Of Diana nog een andere functie gaat bekleden binnen het bestuur?
De functie van secretaris is haar ook niet vreemd. Na het vertrek van Gerrit Spanhaak
heeft ze 2 jaar een dubbele functie vervuld (voorzitter/secretaris van 2015 t/m 2016) en
heeft dat met passie voor de club gedaan. Datzelfde geldt voor de voorzitters jaren.
Diana gaat er even over nadenken.
Hans Leushuis heeft aangegeven per 1 januari 2021 uit het bestuur te stappen.

Let op!!! WC schoonmaken na gebruik!
Reinig het toilet na gebruik zoals de regels dat aangeven die op de wc deuren
hangen! Er liggen schoonmaakspullen en wegwerphandschoenen.
Zo houden we de wc’s schoon en wel zo hygiënisch voor de volgende
bezoeker. Dank jullie wel.
________________________________________________________________

