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Nieuwsbrief December 2019 

Hallo boulers, 

Alweer een jaar om en wat is er weer veel gebeurd, zowel in positieve als in 

negatieve zin. Misschien is het een goed idee om onze clubgenoten (of ex 

clubgenoten ) voor wie het vanwege ziekte of overlijden van een dierbare een rot jaar 

was, een opbeurend kaartje te sturen. Alle kleine beetjes kunnen helpen ! 

Winterstop 

Vanwege de sluiting van het clubhuis en het noodzakelijke doen van boodschappen 

voor de feestdagen, is besloten om de laatste speeldag te houden op donderdag 19 

december en weer te starten op zaterdag 4 januari. Dan zijn er weer 

korfbalwedstrijden en is het clubhuis open.  

Nieuwe speeltijden. 

Zoals afgesproken tijdens de lunchvergadering vervalt de dinsdagavond als 

speelavond en wordt het spelen op de zaterdagmiddag  ingevoerd. 

Op die middag is de aanvangstijd vastgesteld om 15.00 uur en vragen wij u om een 

half uur van te voren aanwezig te zijn. 

Competitie 2020. 

Zoals ook tijdens de lunchvergadering is afgesproken worden er in 2020 twee 

competities gehouden; één voor de middagen en één voor de avond. 

De start van de competitie is op 1 februari en eindigt op 31 oktober. 

Voor het opnemen in de stand van deze competities moet je tenminste 18 

wedstrijden hebben gespeeld! 

De uitslagen worden bijgehouden door Johan Weinans en tijdens zijn afwezigheid 

door o.g. Wel zou het fijn zijn als er een nieuwe competitieleider(ster) zou opstaan! 

Jubileumjaar 2020 

Voor zowel de viering van het jubileum alsmede interne activiteiten zoals besproken 

tijdens onze vergadering, zijn volop voorstellen binnengekomen bij jullie secretaris. 

( dus niet ! ) 

De vraag blijft dus nog even staan. Heb je een idee, bespreek dat met één der leden 

van de jdbcommissie. Elk voorstel is welkom! 

Oliebollenactie KCR 

Bestel je oliebollen dit jaar weer bij de actiegroep van KCR. De kw aliteit is hoog en 

de opbrengst is voor de club. Doen hoor ! 

                        FIJNE FEESTDAGEN !          Hans Nicodem 



 

Fijne feestdagen !    Hans Nicodem  


