PC DOMMELS BOELEKE

Nieuwsbrief herfst 2017.
Nieuw lid
Martijn Krabben. Hij is al vaak op de clubavonden geweest en heeft al mooie foto’s gemaakt bij
Dommels Boeleke. Welkom Martijn.
Rabobank
De deelname aan de Rabo clubkascampagne heeft toch nog ruim 66 euro opgebracht. Kleine moeite
leuke opbrengst.
Terugblik toernooien
Het 50plus toernooi en het thuisblijverstoernooi zijn dankzij de medewerking van enkele leden weer

goed verlopen. Wat een
mensen deden ermee.
Om deze van een natje c.q. droogje te voorzien moest er door de barmedewerkers flink aangepoot
worden. De kippensoep van kok Ed - met als ingrediënt o.a. un Cocq van Kok - viel bij velen erg in de
smaak. Dank aan allen die hebben meegewerkt.
NPC
De NPC gaat op 30 september a.s. voor DB van start. DB doet met drie teams mee. DB 2 en 3 spelen
de eerste dag thuis. Aanvang 12.00 uur.
Op NLpetanque.nl staat het volledige programma.
Familietoernooi
Op 9 september 2017 had de AC voor de tweede keer het familietoernooi georganiseerd. Er waren 34
deelnemers en een aantal bezoekers. Tussen het boulen door werden er nog een aantal spelletjes
gedaan. Ook de inwendige mens werd duidelijk niet vergeten. Bij groot en klein waren Pieter en Lucas
en bij de “oudjes” Nel en Andre de winnaars. De AC kan terugzien op een geslaagde middag.
Uitwisseling Haaren/Netersel
Op zaterdag 7 oktober vindt de uitwisseling plaats met DSP en Haarens Buutje. Er wordt in
Dommelen gespeeld. Aanvang 11.00 uur. Opgeven per doublette bij Hanny/lijst in de keet voor 4
oktober 2017.
Minimix
In het winterseizoen zal ook op de 3e zondag van de maand een minimix worden gehouden. Data: 15
oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari en 18 maart.
Hulpkoppeling
Op de bar in de keet ligt al geruime tijd een nieuwe hulpkoppeling voor een trekhaak die nog steeds
zijn of haar eigenaar erg mist. Als e.e.a. niet voor 1 oktober is meegenomen zal hij worden verwijderd.
Vacature secretaris
Er wordt nog naarstig gezocht naar een opvolger voor Huub. Een vereniging kan niet zonder een goed
secretariaat. Huub kan je alle inlichtingen verstrekken

