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De Bouchon
Petanqueclub in je omgeving
Veel mensen op reis in Frankrijk genieten van een partijtje petanque
onder vrienden met een glaasje Pastis in de hand, maar eenmaal thuis
begint het dagelijkse leven opnieuw en blijven de ballen op zolder.
Maar weet je dat veel vrienden en kennissen van jou na hun drukke
werkdag of bij een zonnige dag samenkomen om gezellig wat spelletjes
te spelen om daarna een glas te drinken in de gezellige clubbar met
terras.
Misschien durf je de stap niet zetten en misschien denk je dat dit voor
de echte profs is. Maar daar heb je het mis: petanque is voor iedereen ,
zowel en jong en oud. Petanque is niet langer de sport voor de oudjes
zoals de media dit altijd laat blijken. Meer en meer jonge mensen vinden
de weg naar deze fascinerende sport.
Trek je stoute schoenen aan en kom eens langs. Snuif even de sfeer en
ik kan je verzekeren dat je zeker nog terugkomt.
Duur is het niet, want voor 30 euro ben je al lid bij onze club en intern
leren we je de klappen van de zweep. Dit alles heel vrijblijvend en pas
na enkele bezoeken beslis je of je lid wil worden.
We spelen op zondagmorgen vanaf 10u, op woensdagavond vanaf
19u30 en op maandagnamiddag vanaf 14u. Dus voor iedereen wel een
mogelijkheid om eens gezellig te ontspannen en een balletje te gooien.
Heb je nog vragen dan kan je steeds mailen naar info@debouchon.be of
je bezoekt onze website www.debouchon.be
Met vriendelijke groeten en tot binnenkort.
Guido Meire
Voorzitter
Lokaal en speelterreinen : Hof ter Straeten, 8490 Varsenare
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