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___________________________________________________________________________ 

 
CLUB ACTIVITEITEN vanaf 1 oktober 2021: 

Alleen voor leden op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Op donderdagen ook voor gasten 

Om de zaterdag een ledentoernooi; aanvang 1300 uur 
Dinsdags: elke week de dinsdagcompetitie 

___________________________________________________________________________ 
 
De volledige schoonmaaklijst hangt in de kantine 
 
Datum 

 
Schoonmaak 

21-09 t/m 02-10-21 Truus Zoetelief en Diana Kardijk 
05-10 t/m 16-10-21 Erna en Peter van Sante 
19-10 t/m 30-10-21 Guusje van Frans Witte 
02-11 t/m 13-11-21 Alie en Toon Schouten 

 
 

Het G-team komt weer bij elkaar 
 
 

 

 
 
Vanaf begin september zien we elke 2 
weken het G-team bij ons komen spelen. Er 
is een vrijwilligster gevonden, die de spelers 
wil en kan begeleiden. Hans Galjaar wordt 
opgehaald uit het Maartenshuis en kan zo 
ook meedoen. Wij zijn hier erg gelukkig 
mee. 
 

 
 
Cursus techniek Jeu de Boules  
Vanaf de 2de week in oktober zal Rob Blok weer een aantal cursusdagen geven. 
De bedoeling is dat dit geschiet op de donderdagmiddag. 
Het eerste uur zal lesgegeven worden en het tweede uur kan het geleerde in praktijk 
gebracht worden. Er zijn op dit moment 8 nieuwe leden. Zij hebben voorrang voor deze 
lessen. 
Binnenkort krijgt u de gelegenheid zich voor deze lessen op te geven. 
  



Volledige damesfinale 
 

 

Voor het eerst in 18 maanden werd op dinsdag 
14 september weer een Jeu de Boules 
uitwisselingen gehouden tussen Jeu de Boules 
Club Den Burg en Entre Nous uit Den Helder. 
In totaal deden er 32 personen mee, telkens 
verdeeld over 8 banen. Het was een prachtige 
dag om te spelen en er werd fanatiek gespeeld 
om de punten. 
Na 4 partijen spelen werd duidelijk dat de finale 
zou gaan tussen 4 dames. 
 
Uiteindelijk werd de finale overtuigend 
gewonnen door het duo, Jannie Jonker (Den 
Helder) en Diana Kardijk (Texel) met een stand 
van 13-2. Het andere duo was Christine Craeye 
(Den Helder) en Gerrie Mosk (Texel). 
 
Tevreden en voldaan ging iedereen op weg 
naar huis en de Heldenaren naar de boot van 6 
uur. 
 

Foto: Hans Leushuis 
Van links naar rechts: Diana Kardijk, Jannie 
Jonker, Christine Craeye en Gerrie Mosk 
 

 

 
Gezellige middag bij het Turfveld (30 september 2021) 
 
Je zou het bijna een traditie kunnen noemen. We proberen elk jaar een bezoekje te brengen aan het 
Turfveld. Het is er gezellig en een keer op een ander soort baan spelen is altijd leuk. Niet ons 
vertrouwde gladde, aangeveegde banen, maar hobbels en kuilen, hoogte verschillen en veel meer 
obstakels zoals bijvoorbeeld dennenappels. 
 
Na het eerste spel zijn we met zijn allen aan de koffie met een extra versnapering gegaan. Deze 
traktatie ging erin als zoete koek. 
Met moeite konden de leden zich klaar maken voor een tweede spel, wat mede veroorzaakt werd 
door een beetje gespetter. 
Uiteindelijk vertrok iedereen tevreden huiswaarts. 
 

  
Foto uit 2019      Van de website 


