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  Wist je dat 

- we al weer dichtbij het einde van het zomerseizoen zijn 

- ondanks de slechte zomer ,wij toch vaak mooi weer hebben 

gehad bij onze evenementen 

- we daarboven blijkbaar een ‘boules’ engeltjes hebben zitten 

- op zaterdag 15 oktober 2011 het Afsluiting Zomer Toernooi wordt 

gespeeld      ( aspirant-leden mogen hieraan niet deelnemen ! ) 

- de leden hierbij een uitnodiging voor deze dag ontvangen 

- wij de invulstrookjes graag op tijd terug krijgen, ook van degenen 

die niet komen 

- we ook druk bezig zijn met de organisatie van de vrijwilligersdag 

- we op vrijdag 4 november dus met een volle bus richting .?.?.? 

zullen vertrekken 

- we onze vrijwilligers aanraden dit met grote letters op de kalender 

te zetten, zodat ze allemaal mee kunnen 

- de lijst ‘aspirant-leden’ al weer flink gegroeid is 

- er door hen al fanatiek gespeeld wordt 

- Jos Fabrie en Jan v Berlo hen de fijne kneepjes van het boulen 

willen bijbrengen op een aantal woensdagavonden 

- het de bedoeling is om hier zoveel mogelijk aan deel te nemen 

- op het prikbord hiervoor een aanmeldingslijst hangt 

- binnenkort de herhalingscursus AED weer zal plaatsvinden 

- de deelnemers hiervoor nog een uitnodiging krijgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van de Voorzitter. 

 

Bij het verschijnen van het tweede Butje in dit jaar is de vakantietijd alweer  

voorbij. Een druk zomerseizoen is gepasseerd. 

Veel competitie wedstrijden, veel uitwisselingen en de grote toernooien zoals  

het plein en kermistoernooi. Geweldig goed verlopen door sportieve inzet  

van de deelnemers en de inzet van de vele vrijwilligers in de  

voorbereidingen en tijdens het toernooi. 

 

Het kermistoernooi is ooit begonnen om leden te werven. Deze intentie heeft  

zijn doel ver overtroffen. Nog steeds zijn juist dergelijke toernooien : Plein- en 

Kermistoernooi,  aanleiding dat nieuwe leden zich aanmelden. De aspirant  

ledenlijst wordt alsmaar groter. Op dit moment zijn er 34 aspirant-leden.  

Gelukkig hebben de leden ingestemd met het bestuursvoorstel om de  

aspirant-leden een beperkt lidmaatschap aan te bieden. Zij kunnen nu deel  

nemen aan reguliere clubactiviteiten en toernooien die ruimte bieden. Helaas  

kunnen we in de organisatie zoals die nu is niet méér aanbieden. Wel gaan we  

zoals aan de aspirant-leden is aangeboden instructie-avonden organiseren.   

  

De dagen worden alweer flink korter en gaan we alweer naar het einde van  

het zomerseizoen. Dat wil niet zeggen dat er dan minder activiteiten zijn. Het 

winterprogramma is nagenoeg net zo druk als in de zomer en dat geeft aan dat  

we een actieve vereniging hebben die veel mensen veel plezier bezorgd.  

   

Onze banen zijn op dit moment in goede staat. Om dit zo te houden wil ik  

nogmaals verzoeken om zo weinig mogelijk de lijnen te gebruiken. Hierdoor  

wordt het hele veld gebruikt waardoor geen kuilen ontstaan en de grint egaal  

verdeeld blijft. Bovendien is er per baan dan minimaal 3.50 m beschikbaar.  

Daarom nogmaals het verzoek: 

Pas als binnen 6 of meer banen nodig zijn worden de lijnen gebruikt. 

Pas als buiten 14 of meer banen nodig zijn worden de lijnen gebruikt. 

Dit geldt bij alle activiteiten in clubverband evenals bij bezoek van gasten.  

Belangrijk, of er wel of geen lijnen in gebruik zijn: 

Alleen de werper is in de baan alle andere deelnemers staan op de stoep 

Iedereen mag daar op worden aangesproken, ook als er lijnen worden gebruikt!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mari van Zutven. 

Op veel te jonge leeftijd is ons aspirant-lid Mari van Zutven overleden.  

Door zijn ziekte kon hij zijn gebruikelijke activiteiten niet meer doen. Het deed  

ons goed om hem in onze vereniging op te nemen als aspirant-lid en hem nog  

enige ontspanning te bieden. Helaas kon dit maar korte tijd duren. 

Wij wensen Annie ,kinderen en kleinkind sterkte voor de toekomst.  

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

 

Trainingen/oefening voor de aspirant-leden. 

Jos Fabrie en Jan van Berlo gaan deze oefeningen weer  verzorgen.  

Daarom hierbij de uitnodiging om deze oefen gelegenheden te bezoeken.  

Aan de orde komen de vaardigheden van de manier van werpen, de houding,  

de spelregels en spelinzicht. 

Deze oefeningen worden gehouden op  Woensdagavond aanvang 19.00 uur.  

De volgende data zijn gereserveerd:  

28 September; 5 Oktober; 12 Oktober; 19 Oktober; 26 Oktober 2011. 

Met name de aspirant-leden die nog niet aan dergelijke training hebben  

deelgenomen worden hiervoor uitgenodigd.  

Graag aanmelden op het formulier op het publicatiebord 

 

Ook de leden blijven natuurlijk flink trainen. Door velen wordt het advies om 

na elke wedstrijd het ‘plaatsen’ en ‘schieten’ te ruilen goed in de praktijk 

gebracht. Op die manier leert iedereen de verschillende behendigheden 

die je nodig hebt in een wedstrijd . 

 

Sancta Maria Dames Toernooi  
Op woensdag 7 september om 19.00u zal Corrie v Dalen de wisselbeker  

met veel enthousiasme gaan verdedigen .Al een ‘boule’ dames hebben 

zich aangemeld om fanatiek te willen gaan strijden op deze avond. 

Dus wil je nog meedoen ? Geef je op , beleef een gezellige avond en wie 

weet word jij de volgende naam op de wisselbeker. 

 

Boekel – Uden – Berlicum  
Op zondag 11 september gaan we proberen om nog flink wat punten te 

scoren in de strijd om de beker. Heel veel succes ! 

 

Afdeling Winter Competitie  
Ook dit jaar wordt er weer met 2 teams van 9 personen deelgenomen. 

Spannende wedstrijden waar met veel enthousiasme wordt gespeeld. 

Veel succes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag  3 september   Bakel – Boekel   in Bakel    13.30u 

 

Woensdag  7 september  Sancta Maria Dames Toernooi  19.00u 

 

Zondag  11 september    Boekel – Uden – Berlicum   in Boekel   11.00u 

 

Donderdag  15 september  Boekel – Lieshout    in Boekel   13.00u 

 

Zaterdag   24 september  Einde Maand Toernooi     13.00u 

 

Training aspirant-leden : 28 september , 5 – 12 – 19 – 26 oktober  19.00u 

 

Zaterdag  8 oktober  Afdeling Winter Competitie(AWC)  in Boekel  12.00u  

    Jeu de Bouckles 1    -   Lingewaard 2(Huissen) 

    Jeu de Bouckles 2    -   Wij liggen 4(Schijndel) 

 

Zaterdag 15 oktober  Afsluiting Zomer Seizoen   13.00u  

 

Zaterdag         Jeu de Bouckles 1  -   Plop 8(Uden)  in Boekel  12.00u 

22 okt AWC   Jeu de Bouckles 2  -   Lingewaard 1(Huissen) in Boekel 

 

Zaterdag  29 oktober  Einde Maand Toernooi   13.00u 

 

Vrijdag  4 november    Vrijwilligersdag 

 

Zaterdag           PV Beek 2    -  Jeu de Bouckles 1    in Beek – Ubbergen 

5 nov AWC      Mooie Boule 6  -  Jeu de Bouckles 2   in  Berlicum 

 

Dinsdag 8-15-22-29 nov, 6-13-20 dec  19.00u Winter Avond Competitie 

 

Zaterdag           Boules de Boeuf 5 – Jeu de Bouckles 1 in Oss 

19 nov AWC    Valkatties 1 – Jeu de Bouckles 2 in Nijmegen 

 

Zaterdag 26 november Einde Maand Toernooi 13.00u 

 

Zaterdag           Jeu de Bouckles 1 – Le Chateau 5 in Boekel  12.00u 

10 dec  AWC    Jeu de Bouckles 2 – Plop 6   in Boekel 

 

Zondag  18 december  Ben Loeffen Kerst Toernooi 

Donderdag 29 december  Oliebollen Toernooi  13.00u   

En let op de berichten op het publicatiebord!!!! 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


