30 mei 2013

Aan de leden van Sociëteit Jansberg.
Met wat aangepaste data vindt u hieronder een jaarlijks briefje
over de jeu de boule wedstrijd.
Wellicht betekent een zelfde briefje ook een net zo plezierige avond als vorig jaar.
Dus: komt allen!!!
Groet aan iedereen.

Op woensdag 3 juli vindt weer de jaarlijkse jeu de boule-strijd plaats om de
Coupe Montagne Saint Jean; plaats: De Diepen
Deelnemers worden vriendelijk verzocht om 15.30 uur aanwezig te zijn.
Om 16.00 uur gaat de wedstrijd van start, tot ongeveer 18.00 uur.
Er kunnen maximaal 24 leden deelnemen, op 6 banen dus.
Wanneer het aantal deelnemers minder dan 12 is beraden we ons over het
doorgaan.
De prijsuitreiking vindt plaats direct aansluitend, dus tussen 18.00 en 19.00 uur.
Opgeven graag uiterlijk zaterdag 29 juni bij Ria Passier,
per mail: maria.passier@ziggo.nl of telefonisch: 0485 542660
Vanaf 19.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd in de Diepen.
Deelname aan de maaltijd staat los van de jeu de boule-competitie:
Wie niet mee wil/kan spelen is natuurlijk van harte welkom bij de maaltijd.
Opgeven hiervoor is niet nodig.
We hopen op een grote deelname aan zowel het jeu de boulen als aan de
maaltijd.
Met groet van uw secretaris, Tjeu Breuring.

26 juni 2013

Aan de leden van sociëteit Jansberg.
Dag iedereen!
De aanmeldingen voor de jeu de boules wedstrijd as woensdag de 3e juli zijn letterlijk
binnengestroomd: alle banen zijn volgeboekt, en er zijn al drie reservespelers ingeboekt.
Inschrijven voor de wedstrijd heeft dus geen zin meer, maar..................
het is natuurlijk heel leuk als er veel publiek bij deze gebeurtenis aanwezig is; hoe meer zielen
hoe meer vreugd!
Verder is iedereen, of je nu wel of niet aan de wedstrijd deelneemt, van harte welkom om met
alle anderen een glaasje te drinken tijdens het spel, bij de prijsuitreiking om 18.00 uur, of na
afloop een hapje mee te eten bij de Diepen (vanaf 18.30 uur).
Kom dus gerust massaal naar de Diepen!!
Tot volgende week, en groet van uw secretaris,
Tjeu Breuring.

