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https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 
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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES” 

 

___________________________________________________________________________ 
 

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

Achtste en Laatste ledentoernooi: zaterdag 15 oktober 13:00 uur 
Op donderdagen ook voor gasten 

___________________________________________________________________________ 
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine 
 
Datum Schoonmaak 
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 
18-10 t/m 29-10-22 Peter Steffen en Kees de Weerd 
01-11 t/m 12-11-22 Alie Schouten en Toon Witte 
15-11 t/m 26-11-22 Co Koomen en Cees Vinke 

 
 

Bezoek seniorenvereniging 
Donderdag 25 augustus hebben wij in samenwerking met de Seniorenvereniging aan promotie gedaan voor 
onze vereniging. Er kamen een redelijk aantal personen, die wij uitleg hebben gegeven over het jeu de 
boulen. Van deze groep hebben zich zeker 5 personen aangemeld als potentieel lid. Een heel mooi 
resultaat. 
 
Diverse uitwisselingen 
 

Op dinsdag 13 september hebben wij Entre Nous 
ontvangen. Op een gegeven moment waren er 11 
banen bezet, wat inhoudt dat er 44 personen aan 
het spelen waren. Entre Nous was gekomen met de 
boot van 9.30 en ging weer terug naar Den Helder 
met de boot van 18.00 uur.  
 
Een hele dag, maar zeer zeker geslaagd. Er moet 
een compliment gemaakt worden voor de 
personen die de hele dag in de kantine hebben 
gestaan. Hartelijk dank!!! 

 

 
 

 
 
Woensdag 28 september zouden we naar Boel Skik gaan. Helaas werd de groep te klein (6 personen) om 
een leuk toernootje te spelen. We proberen het een andere keer nogmaals. 



Bezoek statushouders. 
Op woensdag 14 september hebben wij voor 15 statushouders een korte cursus gegeven. We hebben in 
anderhalf uur geprobeerd de regels en de techniek van het jeu de boulen uit te leggen. Ze hebben allemaal 
kunnen spelen en er waren meerdere bij die het al heel snel onder de knie hadden. Er werd veel gelachen 
wat altijd een goed teken is. Op deze manier heeft de vereniging bijgedragen aan een stukje 
maatschappelijke participatie. 
 
Vistoernooi/ledentoernooi 
 

Zaterdag 24 september hebben wij het zevende 
ledentoernooi, tevens VISTOERNOOI gehouden. 
 
Eerst gaan we spelen daarna is er vis. Het was weer een 
reuze gezellige middag en de weergoden waren ons goed 
gezind. Tijdens het spelen kon je gebakken vis al ruiken. 
Danny was onze meester bakker, daarvoor hartelijk dank.  
 
De uiteindelijke winnaar van het leden/vistoernooi was 
Rob Dapper, gevolgd door Peter Steffen en Louis van der 
Vis. 
 

 

 
 

 
30-jarig bestaan. 
Op 2 februari 2023 bestaat onze vereniging 30 jaar. 
We willen daar natuurlijk aandacht aan geven, alleen niet zo uitgebreid als toen we 25 jaar bestonden, 
omdat 30 jaar niet echt een kroonjaar is. 
Bij het maken van plannen hebben wel de leden nodig. 
Indien u leuke ideeën hebt:  
 

 
 
 Schrijf ze op, geef ze aan een bestuurslid 
 Bespreek het met een bestuurslid 
 

 
We hebben pas 1 ideetje binnen, we hopen op meer. 
 
Allerlei 
We hebben voor de liefhebbers weer magneetjes om de ballen op te rapen beschikbaar voor 4 euro per 
stuk. Je moet zelf er een draadje aanmaken. 
 
Nick Bakker geeft de deuren en de bovenrand van de kantine een fris kleurtje. Hij heeft tot nu toen 2 
deuren gedaan. De weergoden gooien nu wat roet in het eten, maar het komt alle maal goed. 
 
Wordt lid van de facebook groep: Jeudeboules vereniging Den Burg. (zoek in facebook) 


