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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES” 

 

___________________________________________________________________________ 
 

CLUB ACTIVITEITEN: 
Alleen voor leden competitie op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Zesde ledentoernooi: zaterdag 27 augustus 13:00 uur 
In september staan er 3 uitwisselingen op de agenda. 

Op donderdagen ook voor gasten 
___________________________________________________________________________ 
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine 
 
Datum Schoonmaak 
26-07 t/m 06-08-22 Lydia Blok en Fer Gieles 
09-08 t/m 20-08-22 Tiny en Jaap Zuidewind 
23-08 t/m 03-09-22 Erna en Peter van Sante 
06-09 t/m 17-09-22 Rob Dapper en Anton Schouten 
20-09 t/m 01-10-22 Annie en Anton Smit 
04-10 t/m 15-10-22 Guusje en Frans Witte 

 
 

5de Ledentoernooi 
Het 5de ledentoernooi begon magertjes met slechts 18 deelnemers. Gelukkig waren er bij de tweede partij 
al 28 spelers. 
Omdat het toernooi over 3 partijen ging werden de prijzen onder de eerste 18 deelnemers verdeeld. 
 

 
 
De uitslag was: 
1. Rob Blok,  
2. Anton Schouten en  
3. Wil Pijper. 
 
De troostprijs werd 
uitgereikt aan Saskia 
Wokke. 
 
 
 

 
Triest nieuws 
Tiny Zuidewind heeft op dinsdagmiddag 27-7 uit de doeken gedaan wat de situatie is van Truus Zoetelief. 
Truus is in goede handen, maar heeft nog een lange weg te gaan. 



Hoe ziet het programma voor de komende tijd eruit: 
 
do. 25 aug.  Bezoek Senioren  11.00 uur  
za. 27 aug. 6de Ledentoernooi  Op tijd 13.00-16.30 u. 3 partijen 
do. 8 sept Celeritas uit Boot 09:00 Bij voldoende mensen 4 partijen 
di. 13 sept Entre Nous  Bij ons  
za. 17 sept. 7de Ledentoernooi  Op tijd 13.00-16.30 u. 3 partijen 
wo 28 sept Boel Skik uit Boot 09:00 Bij voldoende mensen  

 
Bezoek seniorenvereniging 
In samenwerking met de Seniorenvereniging kunnen leden van de Seniorenvereniging na opgave een half 
dagje kennis maken met het spel: Petanque. Vanaf elf uur worden de mensen ontvangen met koffie en iets 
lekkers, dan worden de spelregels uitgelegd en uitgeprobeerd, dan een lunch en tenslotte een 2-tal 
partijen. Onze eigen leden worden uitgenodigd om te komen assisteren en kunnen partner zijn. Het geheel 
zal plaatsvinden op donderdag 25 augustus a.s. Natuurlijk hopen wij dat we hier leden aan 
overhouden. 
 
Diverse uitwisselingen 
Op dinsdag 9 augustus zouden we spelen tegen Onderhands, maar vanwege te kort aan deelnemers vanuit 
Onderhands hebben we besloten de uitwisseling dit jaar af te gelasten. Nu zijn juli en augustus met alle 
vakanties altijd al moeilijke tijden en dus zullen we volgend jaar proberen dit in mei te organiseren. 
 
In september staan een aantal uitwisselingen op het programma. 
We weten dat een bestuur meestal meer wil dan de leden, dus misschien hebben we te veel uitwisselingen.  
 
De uitwisseling met Celeritas is gepland op donderdag 8 september. We hopen op een goede opkomst van 
onze leden. We gaan met de boot van 9 uur en het duurt de hele dag. 
Op dinsdag 13 september ontvangen wij Entre Nous hier thuis 
Er staat ook nog een bezoek van ons aan Boel Skik in de lijst. Zij willen graag op een woensdag tegen ons 
spelen en wel op woensdag 28 september. 
 
RABO Support 
Ook dit jaar heeft de vereniging zich opgegeven bij de RABO-bank om mee te doen aan de RABO Support 
actie. 
In het verleden ging je met 4 personen een rondje fietsen over Texel en als je alle stempels had werd er een 
bepaalde hoeveelheid vast geld naar de vereniging overgemaakt. 
Tegenwoordig moet je als vereniging stemmen verzamelingen onder de rekeninghouders / leden van de 
RABO bank. Hoe meer stemmen, des te meer geld de vereniging ontvangt.  
Het stemmen dient te geschieden tussen 5 en 27 september. 
Aan leden van onze vereniging het verzoek lobby bij familieleden, vrienden en kennissen of zij in ieder geval 
1 stem willen geven aan de JEU DE BOULES CLUB DEN BURG. 
 
In de nieuwsbrief van september zal uitgelegd worden op welke wijze u uw stem kunt uitbrengen. 
 
Een bloemetje 
Alie Schouten was op 1 augustus j.l. 25 jaar lid van 
de vereniging. Een klein bloemetje was op zijn 
plaats.  
  

 


