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Laat ik deze Nieuwsbrief beginnen met een verzuim goed te maken wat ik de 

vorige maand had moeten doen, nl. de nieuwe leden Nel, Jeannet en Marcus 

welkom te heten. Ze hebben hun draai al gevonden en ik hoop dat ze het goed 

naar hun zin zullen hebben. 

Lunch – mixtoernooi op 13 november a.s. Aanvang 10.30 uur. 

Dit toernooi op bovenstaande datum is voor onze leden die ook nog een 

gezellige introducé mee mogen nemen. Kosten € 5,00 pp. En we spelen 2 

partijen vóór en 2 na de lunch. 

Inschrijven en gelijk betalen bij de organisatie Elly Verspoor, Jeannet vd. Heuvel 

of Hans Nicodem. Minimaal aantal deelnemers is gesteld op 20 personen. 

Inschrijving sluit op 9 november om 18.00 uur. 

Competitie 2019 

De jeu de boulescommissie is voornemens om in 2019 twee competities te 

organiseren, één voor de dinsdagmiddag en één voor de avonden. 

Hiervoor zijn aparte wedstrijdformulieren gemaakt. We starten hiermee op 

donderdag 3 jan. en eindigen op 26 sept. 2019. 

Ria van Gink gaat de punten bijhouden en we proberen regelmatig een 

standenlijst te publiceren. 

Let op: het gaat in deze om het saldo van de behaalde punten, bv. 39 voor en 

21 tegen is + 18 en dat wordt genoteerd! 

Feestdagen. 

Noteer vast op de kalender of in agenda. 

De laatste boule-avond is donderdag 20 december en we starten weer op 

donderdag 3 januari 2019. 

Terugblik op de Open Dag. 

Fijn dat veel boulers gehoor hadden gegeven aan ons verzoek aanwezig te zijn 

en eventuele belangstellenden te woord te staan. 

Het weer werkte goed mee en op en rond onze banen was er genoeg “reuring”. 
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Wat dat in de toekomst op gaat leveren weten we nu niet, maar de zaadjes zijn 

gepland. 

Iedereen bedankt voor de inzet! 

Blijf rondkijken en mensen interesseren voor onze sport en club! 

Tot de volgende maand. 

 

 

Namens commissie Jeu de boules 

Hans Nicodem  

 

 
    


