
 
 

 

Op zaterdag 13 mei 2023 vindt ons jaarlijkse uitwisselingstoernooi met onze 
Belgische vrienden van PC Fortje uit Antwerpen plaats. 

 
Gegevens: 

Datum: zaterdag 13 mei 2023 
Locatie: Wageningselaan 3a te Veenendaal 

Inloop: met koffie + wat erbij tussen 11.00 en 11.30  

Toernooi: 12.00 uur - 13.00 uur 
Aanvang lunch:  tussen 13.00 en 13.30 uur 

Vervolg toernooi: 14.30 uur  
Borreluurtje: 16.30 uur en 17.30 uur 

Indische rijsttafel: 17.45 uur - 20.30 uur 
Nazit: tot .....uur 

 
Partners van de leden kunnen zich ook voor onderstaande activiteiten 

inschrijven! 
 

Kosten per persoon  
 Deelname toernooi + lunch + melk: 

 Geen deelname toernooi, en geen lunch, wel deelname buffet: 
Deelname toernooi + lunch + buffet: 

Alleen deelname lunch en buffet en geen deelname toernooi: 

€ 10,00 

€ 20,00 
€ 25,00 

€ 25,00 

 
Bij deze prijzen zijn 2 consumptiebonnen voor een kopje koffie of thee of een 

ander drankje inbegrepen. Na het ijs-dessert is er voor de liefhebbers ook nog 
een kopje koffie of thee. Ook zullen er tijdens het borreluurtje lekkere 

versnaperingen op de tafels komen te staan. 
Verder zijn er diverse leuke prijzen te winnen. 

Alle kosten zijn in de lunch- en buffetprijs verrekend. Daarom kan je alleen aan 
het toernooi deelnemen als je ook gebruik maakt van de lunch en/of buffet. 

 
Inschrijfformulier 

PC Fortje heeft aangegeven dat zij met ongeveer 25 personen naar 
Veenendaal komen waarvan er zeker 20 personen meespelen. Omdat er 

maximaal 60 personen in ons boulodrome kunnen spelen blijven er 40 plaatsen 
voor Les Sabots over.  

Als we zeker weten dat het mooi weer wordt kunnen er uiteraard meerdere 

personen deelnemen aan dit unieke toernooi. 



Van Lut, coördinator PC Fortje, krijg ik tijdig een lijst met hun (niet-)spelers 

door.  
 

De Les Sabots-spelers dienen zich via het inschrijfformulier, dat na 20 februari 
2023 op het publicatiebord hangt, in te schrijven. Sluiting inschrijving: 1 mei 

2023. 

 
Het inleggeld dient uiterlijk op 6 mei 2023 op rek. nr. NL 25 RABO 

0141996935 t.n.v. penningmeester JdB Vereniging Les Sabots o.v.v. Fortje te 
staan 

 
Wij hebben er alles aan gedaan om er weer een super gezellige dag met onze 

Belgische vrienden van te maken en zijn er dan ook van overtuigd dat deze 
ontmoeting wederom een groot succes gaat worden. 

 

Heb je vragen? Bel of mail naar Wim Veenendaal (06-23957408) of Hans van 

der Zwaan (06-53579481 / lessabots.secretaris@gmail.com). 

 

 
 

Vriendelijke groet, 
 

Wim Veenendaal & Hans van der Zwaan 
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