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Informatie voor een aspirant-lid
aspirant lid van Jeu de Boules Club "’t Buutje"
De officiële naam van de club is Premier Club de Petanque de Boxtel ’t Buutje, afgekort P.C.P.B. ‘t Buutje.
‘t Buutje is op 5 april 1976 opgericht door een stel mannen, vrienden/kennissen van elkaar, die hiermee een
stuk Franse charme introduceerden in het Brabantse Boxtel.
Het is een kleine, gezellige mannenclub geworden en gebleven. Het Franse spelletje is in Nederland,
Nederland maar
ook in veel andere landen populair geworden.
De grootste Boxtelse Jeu de boulesclub heet “De Walnoot”. Ze heeft een groter ledental, is gemengd en
heeft een heel andere clubsfeer dan ons kleinschalig mannenclubje. Met deze zusterclub hebben wij een
ee
goede verstandhouding. In het winterseizoen mogen wij gebruik maken van hun prima accommodatie.
Deze was jarenlang gevestigd achter het gelijknamige wijkcentrum De Walnoot. Ook heeft men tijdelijk
gebruik gemaakt van een terrein achter het voormalige gebouw
gebouw van de Gezondheidsdienst voor Dieren.
Inmiddels heeft ze met medewerking van de gemeente een voormalig school-gymlokaal
school gymlokaal omgetoverd tot een
prachtig boulodrome, dat kan wedijveren op nationaal niveau.
't Buutje" heeft jarenlang het genot mogen smaken
smaken van een prachtige accommodatie bij Paviljoen Molenwijk
gerund door Paul en Elly van Hellemond. Het speelveld was door de leden aangelegd aan de rand van het
Leysenven en voorzien van baanverlichting. In 2001 kreeg het paviljoen een nieuwe eigenaar die het
h
horecabedrijf renoveerde. De club paste naar haar idee niet meer bij de nieuwe bedrijfscultuur en ging op
zoek naar een nieuwe locatie. ’t Buutje is in augustus 2002 verhuisd naar sportcomplex De Braken. Daar
hebben de leden een prachtig speelveld aangelegd
aange
van zes banen.

Enkele kenmerken van de club
De volgende adjectieven zijn op de club van toepassing: klein, vertrouwd, kameraadschappelijk, gezellig,
mannen onder elkaar, gemoedelijk, niet platvloers, vogels van diverse pluimage en status, niet
fanatiek…houden
anatiek…houden van feest op z’n Frans.
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Clubcompetitie op de dinsdagavonden
We hebben een zomer- en wintercompetitie. We spelen iedere dinsdagavond vanaf 19.30
19. uur. Met wie je
speelt wordt door het lot bepaald. Na ieder spel wordt de stand genoteerd.
Daardoor blijven we toch een beetje scherp, want we willen graag winnen ook al drinken we eveneens graag
een borrel.

Evenementen
Gedurende het gehele seizoen zijn er een aantal vaste maar ook spontaan georganiseerde evenementen.
De vaste evenementen zijn ondere andere onderlinge wedstrijden met leden van de Walnoot en (individuele)
deelname aan het jaarlijks boel-festijn
festijn van 'Essche Boeltje' in september.

Lid worden?
Het ledental houden we beperkt tot maximaal 40 leden, omdat we hechten aan de kleinschaligheid van ’t
Buutje. Het aantal jongere leden is momenteel in de minderheid.
We nodigen daarom speciaal mannen van rond de dertig of veertig jaar uit om zich bij onze club aan te
sluiten, maar ook ouderen en gepensioneerden zijn van harte welkom.
Lid worden gaat als volgt:
1. Mensen kunnen worden geïntroduceerd door een bestaand lid of zich melden als aspirant-lid
aspirant
bij het
bestuur van de club.
2. Geïntroduceerde of aangemelde aspirant-leden
aspirant leden kunnen beginnen met een aantal keren vrijblijvend aan
onze clubavonden deel te nemen om de sfeer te proeven.
3. Zodra een aspirant lid 3 clubavonden heeft meegemaakt kan deze aan het bestuur kenbaar maken wel
of niet lid te willen worden.
De jaarlijkse clubcontributie is momenteel: 60 euro.
Dit bedrag dient voor het einde van 't jaar gestort te worden op rekeningnummer: NL09 RBRB 0943 9542 07
ten name van PREMIER
EMIER DE PETANQUE DE BOXTEL T BUUTJE
Website van ’t Buutje: www.tbuutje.nl
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