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Bestuursnieuws 
 
 
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter voor onze vereniging. 
Ook zoeken we nog iemand die de kopij voor de vereniging in orde wil maken. Wie zou deze 
taak willen overnemen? De kopij wordt om de twee weken gemaakt en naar De Aftrap 
verzonden. Voor meer informatie: secretarisdeboemel@hotmail.com 
  

 
Het laatste nieuws over 

 
Opzetten volleybalvelden 
Wanneer er gelijktijdig een wedstrijd van De Boemel en een training van de handbal in de 
Harenkarspelhal plaatsvindt, dan wordt het volleybalveld opgezet aan de kant van de kantine. 
De doelen moeten in principe door de handbal zelf of door Schagen Actief worden 
opgeruimd. 
 
Coolpacks en EHBO koffer 
Bij verwondingen tijdens trainingen en wedstrijden is het fijn als de leden van de Boemel 
weten waar de EHBO spullen te vinden zijn. In de kantine van de Harenkarspelhal zijn 
coolpacks te verkrijgen. Bij de entree van de zaal staat een EHBO koffer van Schagen Actief. In 
de eigen kast van De Boemel staat ook een EHBO koffer met Instant coolpacks. In de Groet 
staat de EHBO koffer bij de lichtschakelaars van de zaal. De EHBO koffer van De Boemel met 
instant coolpacks staat in de ballenkast van De Boemel. 
 
Bericht van de penningmeester 
Beste (ouders van) leden, op 24, 25 en 26 september zijn de facturen voor de contributie per 
e-mail verstuurd. Al heel veel mensen hebben deze betaald, maar graag breng ik op deze 
manier nog even deze mail onder de aandacht van de personen die dit nog niet hebben 
gedaan. Bij voorbaat jullie hartelijke dank. 
Marion Manneveld 
 
In de aanbieding!  
Mooie zwarte handdoeken met Boemellogo erop. De eigen naam erop? Dat kan ook! Leuk 
kado voor 9,95 voor de decembermaand of verjaardag. Bestellen of vragen? Mail naar 
sponsorcommissie@deboemel.nl 
 

 
Komende evenementen 

07-12-2019 Speeldag C-junioren 
Harenkarspelhal 

22-12-2019 Kersttoernooi 



 

 

04-01-2020 NOJK MA jeugd 
Harenkarspelhal 

 

 
Bericht van de maand 

Beste Boemelaars, 
  
Op zondag 22 december is ons jaarlijks Kersttoernooi in de Harenkarspelhal. Dit is voor de 
seniorenteams, MA1 en JB1. 
  
Als er ouders of andere niet-boemelleden mee willen doen, is dat natuurlijk leuk! Het zou wel 
prettig zijn als deze mensen een beetje kunnen volleyballen. Natuurlijk zijn oud-leden van de 
Boemel ook van harte welkom. Het delen van dit bericht zou erg fijn zijn om zoveel mogelijk 
mensen te kunnen bereiken. 
Aan de hand van de aanmeldingen kijken we of we mix teams of een herenmix en damesmix 
maken. 
Als er veel “niet-volleyballers” meedoen maken we daar een aparte poule van, maar dit hangt 
allemaal af van het aantal aanmeldingen. 
  
Het mixtoernooi start na de middag om 13:30 uur. Graag om 13:00 uur aanwezig om in te 
spelen.  
Direct na het toernooi is de trekking van de kerstloten met als hoofdprijs een fiets!  
Meer loten zijn te koop bij Lot Kuilboer of vlak voor de trekking op 22 december, 1 euro per 
stuk. 
 
De meeste teams hebben afgelopen week de loten al ontvangen, anders worden ze 
aankomende week uitgereikt. 
Wil u eraan denken dat de verkochte/ ingevulde loten voor 22 december ingeleverd zijn? Dit 
kan bij Ruben de Ruiter, Lot Kuilboer of in de brievenbus gegooid bij de familie Kuilboer, 
Kalverdijk 54 in Tuitjenhorn of op zondag 22 december in de Harenkarspelhal voordat de 
trekking begint.  
Info en opgave óf afmelding voor het toernooi bij Lot Kuilboer, 
secretarisdeboemel@hotmail.com 
Opgave vóór donderdag 19 december. 
  
Wij hebben er zin in en hopen op veel respons! 
  
 

Foto van de maand 

 



 

 

 
 
Op 19 oktober hebben een 20-tal Boemelaars weer een prestatie van formaat geleverd. In 
een dreinerig regentje, maar gelukkig wel heel zacht weer, een ochtend koolsnijden bij Ad 
Strooper. Dit jaar een bont gezelschap van veel jeugd (hulde, jongens én meiden), 
schoonzoon, ouders van jeugd en oud-gedienden die zich kranig verweerd hebben! Heel veel 
dank! Sandra Meines heeft dit allemaal heel mooi geregeld voor De Boemel! Samen met 
Margreet Rujter hebben Evi en Liv ook heel goed werk verricht met de tafels te dekken, af te 
wassen en broodjes voor de harde werkers te smeren. Bedankt! Ook dank voor de 
taartenbakkers; Marion en Inge en soepkokers (wat waren ze lekker) Susanne en (vriend 
van) Pien. Ad en Margret, het was weer geweldig voor elkaar!! DANK 
 

 

 

 

        

 

  

     
             Sportshop Bouwes  

Maaikel, De 
Fietsenmaker 



 

 

   


