Nieuws Hattem Petanque maart 2022

Goede tijden
Inmiddels wordt er al weer lekker gebould en
hebben we regelmatig heerlijk in het zonnetje
wedstrijden kunnen spelen. Tijdens het
stamppottoernooi was het prachtig weer en
konden we genieten van een heerlijk
stamppotbuffet. Tussendoor zijn daar ook de
Bultmanjaarprijzen uitgereikt.
We beginnen weer op de gewone
tijden dus op de woensdagmiddag
14.00 u en op de avond om 19.15 u.

Ledenvergadering
Er is een nieuwe datum vastgesteld
voor de ledenvergadering.
Vanwege de vele activiteiten op
donderdagavonden, zijn we
uitgeweken naar woensdagavond 18 mei.
Omwille van de ruimte wel bij de Franse
School. Het begint om 19.30 uur.

Zomercompetitie
Je kunt tot uiterlijk 2 april inschrijven voor de
zomercompetitie (triplette). De laatste keer
(2019) werd Hattem Petanque kampioen en
waren er 5! teams in de eerste klasse.
Speeldata en locaties:
zo 29-05-22 Brummen
zo 12-06-22 Epe
zo 26-06-22 Dieren
zo 10-07-22 reservedag

17 maart 3e donderdag (mix voor leden)

Bostoernooi (4 juni)
Het bostoernooi kan met de huidige regels gewoon plaatsvinDeelname aan activiteiten
den. Er zijn een aantal vrijwilDe groep deelnemers op
ligers genoteerd, maar er zijn er
woensdag wordt weer steeds
veel nodig, dus geef je op om
groter, maar op de dinsdagavond is mee te werken aan een goed verloop.
het aantal spelers nog wat beperkt. Opgave bij Gerard@hattempetanque.nl
Je bent van harte welkom!
Event. kun je via Matthijs@hattempetanque.nl
Schoonmaak
doorgeven dat je opgenomen wilt worden in de Donderdag 10 maart om 14.00 uur is er in de
whatts app groep van de dinsdagavond zodat
kantine overleg met een aantal (schoonmaak-)
vooraf bekend is wie er komt.
vrijwilligers om te kijken hoe we taken goed
kunnen regelen.
Sextet en andere toernooien
Nu alles weer bijna “gewoon” kan staat de
inschrijving voor de toernooien via ontip weer
Mocht je een kleine of grote bijdrage willen
open. Je kunt dus vast je team noteren en
leveren, dan ben je ook van harte welkom.
daarmee een plekje reserveren bij de
Vele handen . . . . .
toernooien. Bij het sextet is het
nog wel beperkt tot maximaal 10
teams, dus als je nog niet hebt
Komende activiteiten (naast de vaste
ingeschreven . . . . .
dinsdagavond en de woensdagmiddag):
Het vindt plaats op 2 april.
12 maart a la maison (doublette)

26 maart snerttoernooi (12.00 u snert en vanaf
13.00 u mixen. Opgave voor snert nodig)
2 april sextettoernooi (zestallen)

Groeten van het bestuur van Hattem Petanque

