
 

Denk aan uw contributie € 55,00 

  

 

 
“Sportpark Molenkoog”, Slingerweg 40a, 1791 

AW Den Burg. 
Website: 

https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 
IBAN: NL28 RABO 0362538603 
NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES” 

 

___________________________________________________________________________ 
CLUB ACTIVITEITEN: 

Tot en met 1 maart is het elke dag VRIJ spelen 
Ook voor gasten tegen betaling van 2 euro 

___________________________________________________________________________ 
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine 
Datum Schoonmaak 
24-01 t/m 04-02-23 Anton Schouten en Fer Gieles 
07-02 t/m 18-02-23 Tiny en Jaap Zuidewind 
21-02 t/m 04-03-23 Erna en Peter van Sante 
07-03 t/m 18-03-23 Rob Dapper 
21-03 t/m 01-04-23 Annie en Anton Smit 

 
Dit wordt de eerste nieuwsbrief van 2023 
 
Deze nieuwsbrief zal voornamelijk bestaan uit de activiteiten voor de maand februari. Deze 
maand staat in het teken van de jaarvergadering op zaterdag 11 februari in de Witte Burcht 
aan de Molenstraat. We zullen daar een beetje stilstaan bij het afgelopen jaar en bij het 30-
jarig bestaan van onze vereniging. 
 
Een week later (18 februari) houden we een snert toernooi en voor enkelen een bruine 
bonen toernooi. We beginnen dan gewoon om 14.00 uur en spelen 2 partijen en dan de 
snert of in de pauze na de eerste partij. We zien wel. 
 
Ik gebruik een wat grote letter omdat ik niet heel veel te melden heb. Ik kan natuurlijk hier 
weer een riedel geven over het naleven van de regels, zoals het aftekenen van de 
werpcirkel, afstand houden bij de but, niet naar de but lopen als de tegenpartij op het punt 
staat te gooien, maar dat heeft niet zo veel zin. 
 
Ik kan beter melden dat we verheugd zijn over het aantal leden dat elke keer weer komen 
spelen. We spelen regelmatig met 7 banen, wat wil zegen dat er 28 of meer leden aanwezig 
zijn. Maar er kunnen altijd meer bij.  
De leden die afgelopen jaar lid zijn geworden, mogen wanneer zij dat willen nu alle dagen 
(dinsdag, donderdag en zaterdag) komen spelen. Denk niet, ik zit anderen in de weg, ik kan 
het nog niet zo goed, alleen met veel spelen gaat het niveau omhoog. Iedereen is op een 
lager niveau begonnen. Ook hier geldt: oefening baart kunst. 


