Nieuws Hattem Petanque april 2022
Bestuurssamenstelling
Datum wisseling
We zijn blij te kunnen melden dat
Vanwege een verandering
we Jessica Bakker bereid
in de planning wordt het
hebben gevonden om het
a la maison van 23 april
penningmeesterschap op zich te
verplaatst naar 30 april.
nemen. Jessica heeft kennis van
financiële zaken en we
vertrouwen haar dan ook graag
onze financiële beheer toe.
Komende activiteiten (naast de vaste
Omdat Jessica niet heel vaak bij de club
dinsdagavond en de woensdagmiddag):
aanwezig is, gaan we kijken naar een goede
werkwijze om alles op rolletjes te laten verlopen. ma 18-04-2022 Paasmix (14.00 uur)
do 21-04-2022 3e donderdag (19.15 u)
wo 27-04-2022 Koningsdagtoernooi (10.00 u)
Sextet van 2 april
do 28-04-2022 Avond doublette (19.15 u)
za 30-04-2022 A la maison (13.00 u)
Ondanks wat beperkte
za 07-05-2022 Hattems open (10.00 u)
deelname, kou en zelfs wat
(inschrijving via ontip)
sneeuw werd het toernooi als
wo 18-05-2022 Ledenvergadering (19.30 u)
een feest ervaren. Spannende
partijen, veel gezelligheid, prima
verzorging en organisatie!
Districtskampioenschap individueel
Op 8 mei is er het
Trots op onze vrijwilligers,
districtskampioenschap individueel
Wie meldt zich als medewerker bij het Hattems in Doetinchem. Wie durft?
Open, zodat anderen nu kunnen boulen?
Kaartverkoop EK 2022 (uit het NJBB nieuws)
In hartje ’s-Hertogenbosch, op de Parade,
verrijst een intiem stadion. De beste spelers van
Europa komen van 13 t/m 17 juli samen in
’s-Hertogenbosch. Ze strijden op 22 overdekte
banen voor de Europese titels in de categorieën
tête-à-tête, doubletten en mix.
Tijdens dit event kun je genieten van Petanque
op het hoogste niveau met topspelers vanuit
heel Europa. Zorg dat jij erbij bent!
Kaartverkoop
Zelf de NJBB nieuwsbrief ontvangen?
Klik hier

Mocht je een kleine of grote
bijdrage willen leveren,
suggesties, opmerkingen en/of
ideeën hebben, dan horen we
dat graag.

Groeten van
het bestuur van Hattem Petanque

