“Sportpark Molenkoog”, Slingerweg 40a, 1791
AW Den Burg.
Website:
https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl
IBAN: NL28 RABO 0362538603
NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”

___________________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN:
Alleen voor leden op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagen ook voor gasten
DENK AAN UW QR-code
___________________________________________________________________________
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine
Datum
28-12 t/m 08-01-22
11-01 t/m 22-01-22
25-01 t/m 05-02-22
08-02 t/m 19-02-22
22-02 t/m 05-03-22
08-03 t/m 19-03-22

Schoonmaak
Gerrie Mosk en Ilse Dros
Lydia Blok en Ria de Wit
Vera en Peter Vooijs
Truus Zoetelief en Fer Gieles
Tiny en Jaap Zuidewind
Erna en Peter van Sante

Geen Jeu de Boules op zaterdag 1 januari 2022.
Oliebollen toernooi
Op dinsdag 28 december gaan wij het seizoen 2021 afsluiten met een oliebollen toernooi.
We spelen 2 partijen met aanvang om 14:00 uur. U moet zich wel even inschrijven. We
willen weten hoeveel oliebollen we moeten aanschaffen.

Jaarvergadering

Houdt er rekening mee de Jaarvergadering zal worden gehouden op zaterdag 29 januari
2022. De vergadering zal waarschijnlijk gehouden worden in de Witte Burght in de
Molenstraat.
Er is een kandidaat opgestaan, die wel penningmeester wil worden.
De benodigde stukken zullen op tijd aan u worden verstrekt.

Aanschaf AED

Het bestuur heeft de aanschaf van een AED doorgezet.
Deze Automatische Externe Defibrillatoren (AED) zal in een wandkast in de kantine duidelijk
zichtbaar worden geplaatst.

Kerstversiering
Hans Leushuis en Rob Blok hebben een tweetal kerstbomen opgetuigd.
Een staat in de kantine, de andere midden op het terrein en is behangen met houten
schijfjes waar iedereen zijn of haar naam kan schrijven of van iemand die je dierbaar is en in
deze tijd herdacht moet worden.

Facebook pagina

Peter van Sante heeft op zijn facebook pagina een groep aangemaakt met als naam:
“Jeudeboules vereniging Den Burg” Je kunt je aanmelden bij deze groep.

Nieuwjaarsboule

Zaterdag 9 januari is een normale speeldag. We zullen we wel even stil staan bij het nieuwe
jaar. We hopen natuurlijk, dat we een gezond en mooi 2022 zullen beleven.

Het bestuur van de Jeu de Boules Club Den Burg.

