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Baexem, 25 mei 2019 
 
 

Betreft: Jeu de Boules wedstrijd tussen verenigingen, buurten en groepen. 
 
 

Geachte dames en heren, 
 
Op zaterdag 15 juni 2019 organiseren wij de 15e “Boaksumse Bouldag”.   
Dit was in voorgaande jaren een bijzonder gezellige middag.  
 
Het voorlopige programma van die dag ziet er als volgt uit: 
13.45 uur Deelnemers aanmelden, wedstrijdprogramma en Jeu de Boules ballen in 

ontvangst nemen. Kosten voor deelname bedragen €  2,-- per persoon . 
14.00 uur  Aanvang Jeu de Boules wedstrijd.  
±17.30 uur  Finale van de Jeu de Boules wedstrijd. 
18.00 uur  Gezamenlijke maaltijd georganiseerd door de Seniorenvereniging voor 

allen die zich hiervoor hebben aangemeld, zie bijlage aanmeldformulier. 
                    Tot 21.00 uur gezellig samenzijn. 
 
Het programma vindt buiten plaats ten westen van “Baexheimerhof”. Bij slecht weer 
wordt het avondprogramma naar binnen verplaatst in de naast de baan gelegen Aula 
van Baexheimerhof. 
 
Deze uitnodiging wordt verstuurd naar alle leden van de seniorenvereniging Baexem en 
naar in boules geïnteresseerde verenigingen in de omgeving. Mogen wij U vragen de 
interesse binnen uw vereniging hiervoor te peilen?  Is die interesse er, dan graag als 
team of als groep van teams vóór 10 juni door geven aan ons. Dit mag telefonisch of 
per e-mail. Leden van de seniorenvereniging ook graag als team zich opgeven. 
Een team bestaat uit 3 personen, dames of heren of gemengd. Indien er geen team 
gevormd kan worden dan kunt u zich ook individueel opgeven.  Wij zorgen er  dan voor 
dat er een team wordt samengesteld.  
Er kunnen meerdere teams van 2 of 3 personen per vereniging of buurt deelnemen.  
 
Namens de commissie Jeu de Boules van de Seniorenvereniging Baexem, 
 
Wiel van Heugten    tel   451680 / 0622976410 /  e-mail;  wielvanheugten @kpnmail.nl 
Frans Benoit   tel  0642227748 
Gerard Theunissen  tel. 452310 
 
 
 
Bijlage: Opgavenformulier voor deelname aan het gezamenlijk eten na afloop 
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Baexem, 25 mei 2019 

 

Deelname formulier aan het bouletoernooi en/of  
buffet op 15 juni 2019 ter gelegenheid van de 15e 
Baexemse Bouldag 
 
De seniorenvereniging organiseert dit toernooi met buffet voor: 

 De deelnemers, hun gezinsleden en supporters. 

 Iedereen die komt kijken en luisteren naar dit dorpsfeest. 
 
De kosten: 
Deelname aan het toernooi bedragen €  2,-- per persoon.. 
Het buffet kost €  12,50 per persoon, te betalen bij aanmelden op het toernooi aan de 
zaal. Inleveren van de inschrijvingsstrook betekent betalingsverplichting. 
 
Aanmelden is mogelijk t/m 10 juni 2019 bij onderstaande commissieleden of op  
emailadres: wielvanheugten@kpnmail.nl   
 
 Namens  de commissie Jeu de Boules van de Seniorenvereniging Baexem, 
 

.  Wiel van Heugten                Dorpstraat 21 , Baexem,               tel. 45 16 80,   

.  Frans Benoit,             Tiendenhof 28, Baexem,       tel. 0642227748 

. Gerard Theunissen,     Hubert Cuyperslaan 30, Baexem, tel. 45 23 10. 
 

 
Opgave strook vóór  10 juni 2019 inleveren bij een van de commissieleden, of 
mailen. 
 

Deelnemers Deelname 
toernooi 
aantal 

Deelname 
buffet 
aantal 

Totaal-
bedrag 

Naam: 
 
 

   

Adres: 
 
 

   

Plaats: 
 
 

   

Telefoon: 
 

   

 


