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Onderwerp Jeu de Boules dag bij Petanque Vereniging Gouda te Gouda op vrijdagmiddag 22 

juli 2022 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdagmiddag 22 juli 2022 zijn we te gast op de banen van Petanque Vereniging 
Gouda in Gouda om in recreatief verband verder kennis te maken met deze 
ontzettend leuke sport.  
 
Het adres is:  Uiterwaardseweg 3/4 te 2807 CD  Gouda, tel.nr.: 0182 527910. 
 
Na ontvangst met koffie/thee en een gebakje krijgen we een korte uitleg. Er volgt 
een kleine competitie, met de nodige strijdlust, maar ook in een ongedwongen sfeer. 
Natuurlijk zal er veel gelachen worden en tijdens het spel ontstaan vanzelf de leuke 
gesprekken tussen leden die elkaar vooraf nog niet kenden. Zelfs als het zou 
regenen kunnen we gewoon doorgaan in het overdekte ‘Boulodrôme’. Mogelijk heeft 
u op vakantie al eens met de ballen gegooid.  
Het spel wordt pas echt leuk als we de spelregels volgen en de verschillende 
technieken en tactieken leren toepassen. Begeleiders brengen het u allemaal bij. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
13.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en gebak; 
14.15 uur: Uitleg van het spel door leden van PVG; 
14.30 uur: Spelen van de 1ste ronde; 
15.30 uur: Pauze; 
16.00 uur: Spelen van de 2de ronde;       
17.00 uur: Drankje met aansluitend warm/koud buffet; 
18.30 uur: Afsluiting van een hopelijk leuke en leerzame middag. 
 
Het benodigde materiaal, zoals de ‘boules’ wordt verzorgd door de PVG. U mag 
geen eigen boules meenemen!  
 
Aanmelding en Eigen Bijdrage 
Er kunnen maximaal 60 personen aan deze middag deelnemen. Deelname wordt 
bepaald naar datum van binnenkomst van uw aanmeldingsformulier, uiterlijk op  
12 juli 2022. 
Uw deelname wordt per e-mail bevestigd en u ontvangt daarbij nog aanvullende 
informatie! 
De eigen bijdrage is € 32,00 per persoon. Het bedrag is inclusief 3 consumptie-
bonnen, huur banen, materiaal en begeleiding. Door het volledig invullen en 
ondertekenen van het aanmeldingsformulier, machtigt u de penningmeester het 
verschuldigde bedrag te innen. 
Het bedrag wordt na de speeldag van uw rekening afgeschreven. 
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Er is voldoende parkeergelegenheid. Eventueel parkeren bij sporthal “De Zebra” op 
loopafstand.  
 
Het aanmeldingsformulier dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk 12 juli 2022 in ons 
bezit te zijn. 
Bent u na aanmelding onverhoopt verhinderd, meldt dat zodat anderen wellicht nog 
mee kunnen doen.  
We rekenen op een gezellige en sportieve middag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Activiteitencommissie 
 
 
Piet Grutters tel.: 024 3556644 / 06 128 134 60 / email: p.grutters@upcmail.nl  
Cor Cornelisse tel.: 06 832 010 20 / email: cornelisse@live.nl 
 
 
 
 
Bijl.: aanmeldingsformulier 
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