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Wist je dat : 

- er op dit moment hard gewerkt wordt aan het voltooien 

van het opknappen van de speelhal 

- toch al , vanwege de regen , de eerste partijen gespeeld 

zijn op de nieuwe binnenbanen 

- dat nog niet zo meeviel , omdat de banen nu veel harder 

zijn .( Pas na regelmatig gebruik zal de bovenlaag losser 

worden. ) 

- alle balken en randen ontdaan zijn van heel veel stof 

- er hard gewerkt wordt om alle voetafdrukken op de muur 

onder te schilderen  

- vooral de schilders nu hopen dat er niemand meer met 

zijn schoenen tegenaan gaat staan !!!! 

- dus zie je iemand met zijn schoenen tegen de muur staan, 

wijs hem/haar daar dan even op 

- we zo met zijn allen het clubgebouw in goede staat 

kunnen houden 

- de vrijwilligers die hiervoor veel werk verzetten , dit erg 

zullen waarderen 



De afgelopen 6 maanden zijn er veel activiteiten en toernooien 

geweest . Het verslag hiervan ontvangen jullie na de vakantie. 

 

In dit Buutje een vooruitblik op de komende activiteiten. 

Dit betekent dat er belangrijke datums genoteerd moeten worden. 

Dus eerst even de kalender en een pen pakken, zodat je meteen 

alles kunt noteren. 

 

EINDE MAAND TOERNOOI AUGUSTUS 

Zaterdag  28 augustus      

Aanvang  13.00u 

 

Zondag 29 augustus  - Geen boulen !!!   i.v.m. BoeCult 

 

BAKEL – BOEKEL in Bakel 

Zaterdag  4 september 

Vertrek vanaf clubgebouw  12.45u 

Aanvang wedstrijden   13.30u 

 

SANCTA  MARIA  DAMES  TOERNOOI 

Woensdag  8 september  

Aanvang wedstrijden  19.00u 

Een toernooi waaraan alleen de dames mogen deelnemen ! 

De heren zijn welkom om de dames te verwennen en aan te 

moedigen en ze helpen mee om alles vlekkeloos te laten 

verlopen. 

 

BERLICUM – UDEN – BOEKEL in Berlicum 

Zondag  12 september. 

Na de gespeelde wedstrijden in Boekel en Uden gaan de clubs 

gelijk op .Dus dit wordt een spannende afsluitingsdag van dit 

toernooi .Wie gaat er met de beker naar huis ????? 



BOEKEL – LIESHOUT  in Boekel 

Let op !!!!     Donderdagmiddag  16 september. 

Inschrijven  12.30u 

Aanvang wedstrijden  13.00u 

Kom goed op tijd ! Anders kun je niet meer mee doen ! 

 

EINDE  MAAND  TOERNOOI 

Zaterdag  25 september 

Aanvang wedstrijden 13.00u. 

 

AFSLUITING  ZOMER  SEIZOEN 

Zaterdag  16 oktober  

Hiervoor ontvang je in september de uitnodiging. 

 

EINDE MAAND TOERNOOI 

Zaterdag 30 oktober 

Aanvang wedstrijden  13.00u 

 

VRIJWILLIGERS UITSTAPJE !!! 

Vrijdag  5 november . Waar gaan we dit jaar naar toe ……..????? 

Houd die dag vrij en zorg dat je mee kunt ! 

 

BOEKEL – ERP in Boekel 

Zaterdag  13 november 

Aanvang wedstrijden  13.00u 

 

Voor de toernooien en uitwisselingen vind je de aanmeldings 

lijsten altijd tijdig op het prikbord . Dus wil je mee doen zet dan 

je naam op de lijst . Maar….let op ! Kun je om een of andere 

reden niet mee meld je dan wel af , anders staan de anderen 

tevergeefs op je te wachten .Bij al deze activiteiten wordt , indien 

mogelijk ( dus niet verplicht ) clubkleding gedragen . 



In november beginnen we weer met onze  

WINTER AVOND COMPETITIE 

Op de dinsdagen 2 – 9 – 16 – 23 – 30 november en op  

7 – 14 december wordt de 1
e
 helft van deze competitie gespeeld. 

Alle clubleden kunnen hieraan meedoen. 

Er worden per avond 2 wedstrijden gespeeld , daarna is het vrij 

spelen . Heb je na afloop 10 wedstrijden van de 14 gespeeld dan 

tellen je punten mee voor de competitie. 

Op 4 januari begint de 2
e
 helft van deze competitie . 

 

AFDELINGS WINTER COMPETITIE 

Met 2 teams bestaande uit 3 triplettes wordt weer deelgenomen 

aan deze afdelings competitie. 

 

EINDE MAAND TOERNOOI 

Zaterdag  27 november                Aanvang  13.00u 

 

BEN LOEFFEN KERST TOERNOOI 

Zondag 19 december .       10.30u H.Mis in de St.Agathakerk 

voor de overleden leden van Jeu de Bouckles . 

Aansluitend gezamenlijke lunch en toernooi in Sancta Maria . 

 

OLIEBOLLEN TOERNOOI    Aanvang 13.00u 

Donderdag   30 december 2010  

Een Einde Maand Toernooi waarbij de oliebollen lekker smaken. 

                     ***************************** 

Inmiddels wordt onze wachtlijst als maar voller . 

Omdat deze aspirantleden eigenlijk weinig vooruitzicht hebben 

op een clublidmaatschap heeft het bestuur gekeken naar 

mogelijkheden om hen toch op een of andere manier  bij de club 

activiteiten te betrekken .Hoe of wat ??? We zijn er nog niet uit ! 

Dus heb je een goed idee , laat het ons weten !   



 

 

 

 

 
 

 


