
 

 

JEU DE BOULES 

Op zaterdag 11 februari 2023 vindt wederom het Oostelijk Kampioenschap Jeu de Boules plaats. 

Zoals voorgaande edities van het jeu de boules zijn we weer welkom in de accommodatie van “Jeu de 

Boules Club Zevenaar”. De jeu de boules club heeft de afgelopen drie jaar niet stil gezeten en hun 

onderkomen flink opgeknapt. Het was al een hele mooie baan, maar nu schijnen de banen nog 

mooier te zijn geworden en is het zeker voor iedereen een uitdaging om het spelletje met de boules 

eens te komen proberen. De professionele spelers zullen in toom gehouden worden, zodat er toch 

een eerlijke strijd ontstaat op deze overdekte baan. Aan het weer zal het niet liggen, dus kom met z’n 

allen naar Zevenaar om op een ontspannen wijze het spel te spelen. De gezelligheid staat voorop en 

de verzorging zal als vanouds goed zijn. 

Vooral de afsluiting van de middag met een heerlijk stamppottenbuffet zal u aanspreken. In het 

gebouw van de jeu de boules club zal deze maaltijd worden geserveerd. 

We beginnen de middag om 14.00 uur. Na een korte uitleg zullen we onder begeleiding van 

instructeurs van de jeu de boules club aan de slag gaan met het  (onderhands) gooien van de boules. 

Na een pauzedrankje volgt de tweede helft en we sluiten af met een prijsuitreiking. Na een drankje 

zal een aanvang worden gemaakt met de maaltijd. Eet smakelijk! 

Locatie: Jeu de Boules Club Zevenaar, Hengelder 7, 6902 PA  Zevenaar. Let op de wegsituatie, de 

toegangsweg naar de club is gewijzigd! 

De kosten voor deelname aan het jeu de boules en de maaltijd bedragen 20 euro per persoon. Kom 

je alleen het spel jeu de boules spelen, dan betaal je 12,50 euro per persoon. Alleen meedoen aan de 

maaltijd kan ook. Daarvoor zijn de kosten 20 euro per persoon. De betaling voor deelname graag 

overmaken op NL23RABO0143770810 t.n.v. IPA Nederland, onder vermelding van Jeu de Boules 

2023 Arnhem.  

Aanmelden voor het jeu de boules en/of maaltijd bij de evenementencoördinator Marjo Koehorst 

per mail: marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch: 06-45625930. De mogelijkheid om aan te 

melden sluit op 1 februari 2023.  


