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Nieuwsbrief
Namens het bestuur,
Nog even het laatste nieuws voor we het nieuwe jaar weer instappen.
Het Ganzen toernooi ligt weer achter ons en ik kan jullie melden dat het ook dit jaar weer een
groot succes is geweest.
Ondanks dat we op baan 1 een machine storing hadden is het toch allemaal goed verlopen.
Er deden dit jaar ca. 41 teams mee, en die waren bijna allemaal tevreden over het verloop van
dit toernooi.
Volgend jaar gaat we er weer voor om editie nr. 18 ook weer goed te laten verlopen.
Helaas hebben wij nog geen reacties gehad van leden die zich beschikbaar willen stellen om
zitting in het bestuur te nemen, dat is jammer want we willen er graag nog 2 leden bij hebben.
Dus mensen denk er nog even over na en laat het ons dan weten.
De alg. leden vergadering vindt plaats op 3 februari 2010. Te zijner tijd ontvangen jullie daar
bericht over maar schrijf die datum alvast op de kalender.
Onze laatste speeldag is 23 december.
We hopen jullie allemaal weer te zien op 6 januari.
Tot slot wensen wij alle leden en hun familie hele fijne feestdagen en een goed Nieuwjaar
toe.

Namens het bestuur,
Anneke Timmerman
Secretaris

Tussenstand strikes en turkeys 2009-2010
turkeys 136

€ 40,80

strikes 2670

€ 262,70

Met de turkey’s zijn we druk opweg om het record
van vorig jaar te verbreken.

Voor seizoen 2009-2010 geldt:
Het hoogste aantal turkeys gegooid in elke klasse, zodat meer mensen hiervan kunnen
profiteren.
Misschien in een volgende nieuws brief hier een tussenstand van.

Jarigen van December, Januari en Februari

Verjaardags Kalender
December:
11 december:
12 december:
21 december:
26 december:

Januari:
Thomas Meeuwissen
Jan Zwiep
Theo Velzel
Remco Staas

13 januari: Marinus Kort

Februari:
2 februari: Hennie Blauw

4 februari: Jan Faken

Hallo luitjes van de bowling.
De zomer zit er weer op en we kunnen weer aan de slag.
Zoals jullie weten hebben wij activiteiten commissie in onze vereniging.
Deze mensen staan ons bij tijdens feesten en toernooien hier in dit bowlinghuis.
Nu hebben wij een schrijven gekregen van een van hun met een oproep.
De activiteitencommissie wil eens iets anders doen voor haar leden.
Zij willen graag weten of er eventueel animo is voor bijvoorbeeld een
bingoavond.
Misschien heeft u anders een leuk idee om eens iets anders te doen met u
bowlingmaatjes.
De activiteiten commissie ziet graag suggesties tegemoet komen.

Stand bij de DTL tot nu toe.
Na drie 3 speeldagen voor de DTL hebben we op dit moment de volgende stand.
1. Jawad Cars
2. DTS opleidingen
3. De Valsteeg Coev.
4. De Gulle Gans
5. Smid vloeren
6. Evenementen hal
7. Bowl & Fun
8. Delphi coev.
9. BV Hoogeveen
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Jullie kunnen zien dat de scores bij de bovenste teams vrij dicht bij elkaar liggen.
Maar alles is nog mogelijk want we hebben nog een aantal speeldagen te gaan.
De eerst volgende speeldag is op 10 januari te Hoogeveen.
Op 31 januari is er een extra speeldag hier in Coevorden.
We hebben zouden het leuk vinden als er eens mensen komen kijken.
Dan zien jullie hoe het is om DTL te spelen en misschien motiveert het meer mensen om ook
eens met de DTL mee te doen.
Dus wie weet zien we jullie op 31 januari.
Anneke Timmerman

Hallo bowlingmaatjes

mijn naam is Erwin van der Most !
Ik zit nu ongeveer 2 jaar bij de bowlingvereniging
in Coevorden en heb het super naar mijn zin!
mij werd gevraagd om een stukje te schrijven
over het ganzen toernooi wat in november werd gehouden!
er deden 40 teams mee waar onder wij met de naam Slagcity!
woensdagavond begon het toernooi en dat
was ook onze avond om een balletje te gooien .
na een game te hebben gewacht was het dan onze beurt.
met frisse moet begonnen we maar helaas de scores waren niet al te best
dusssss maar afwachten wat de rest ging doen.
aan het eind van de avond waren we niet als laatste geëindigd
maar de finale plek konden we wel vergeten die werd zondag
gespeeld en die is gewonnen door.....
het was een leuk en gezellig toernooi en daarom doen we
volgend jaar zeker weer mee!!!
Groeten Erwin

Wij het bestuur en de redactie van
Bowling vereniging Coevorden
Wensen u een gelukkig en gezond

2010
En wij hopen om samen nog een menig
balletje te kunnen gooien

