Boek “Om nooit te vergeten”
Nadat de 1e en 2e druk van bovengenoemd boek waren uitverkocht, zijn er nog
diverse aanvragen voor dit boek binnengekomen. Helaas heb ik voor al deze
mensen “nee” moeten verkopen. Gezien het aantal telefoontjes die ik zelfs nu nog
krijg, durf ik het aan nog een aantal boeken te laten drukken.
Heeft u alsnog interesse in dit boek, laat het mij dan zo spoedig mogelijk weten.
Dit kan onder telefoonnummer 077-4001991 (indien u geen gehoor zou krijgen, ik
bel u altijd terug) of via de E-mail: haykusters@home.nl.
De prijs zal rond de € 28,= liggen (afhankelijk van het aantal te drukken boeken).
Graag wil ik U ook vragen, indien u familie buiten Boekend heeft wonen,
eventueel ook deze familie op de hoogte te stellen van dit boek. Het is n.l.
gebleken dat er verschillende mensen buiten Boekend graag een boek hadden
willen hebben, maar niet op de hoogte van het
verschijnen hiervan zijn/waren.
Personen die in de afgelopen maanden bij mij geïnformeerd hebben of er nog een
boek beschikbaar was, verzoek ik ook om toch nog even contact met mij op te
nemen.
Het is de bedoeling dat de herdruk begin maart zal verschijnen.
Hay Kusters

Biljartclub Boostenhof
Uitslagen:
Afdeling 1 libre:
Boostenhof

–

OBK

2–7

BC Leanzo

–

Boostenhof

4–5

BC Coba

–

Boostenhof

5–4

Boostenhof

–

Ons Genoegen

Afdeling 2 libre:

2–7

Boostenhof verloor de thuiswedstrijd tegen het Tegelse OBK in afdeling 1 met 7 –
2.
Henk Peeters (111/24) speelde goed en was de enige winnaar aan Boostenhofzijde.
In Grashoek werd met 5 – 4 gewonnen van BC Leanzo.
Wim Hendriks (75/30) en Frans Jacobs (30/32) boekten de volle winst, terwijl
Sjaak van Megen (63/27) de wedstrijdpunten met zijn tegenstander moest delen.
In afdeling 2 kwam Boostenhof in Tegelen net iets te kort tegen BC Coba.
Ger van Enckevort (49/32) kon een winstpartij laten bijschrijven en Wie Klerken
(66/35) moest genoegen nemen met een gelijkspel.
De thuiswedstrijd tegen Ons Genoegen, eveneens uit Tegelen, werd met 7 – 2
verloren.
Ger van Enckevort speelde een zeer sterke partij en boekte na 19 beurten,
moyenne 2.57, de enige Boostenhof-zege.
Het bestuur van
Biljartclub Boostenhof.

Boer zeukt vrouw XII
Vastelaovend dinsdaag in de Bookend
Weej zien op zeuk nao “dé Bookendse Familie” !
11 jaor hebbe weej in de Bookend ein Boerin en unne Boer gevonde die op
vastelaovend maondaag in de onech waore getrouwt door de groet Venlose Nar
van de 3-kes.
Dit jaor hebbe weej ut op eine andere boeg gegoeit. Weej zeuke ein heuse boere
femilie
Der wuurt um 14:00 oor gestart met eine korte optoch door den Bookend, waoroa
um 15:00 oor in de zaal eine gezellige interactieve spelshow wuurd gehalde
waorbeej weej dus op zeuk zien nao “dé boere familie van den Bookend”.

De groet Venlose nar zal den aansloetend ein soortgelieke plechtigheid halde veur
de femielie die wint.
As muzikale umlijsting hebbe weej de “Golden Hiering” vastgelag um der nag
eine gezellige middaag en aovend van te maake.

Weej winsen alle vastelaovend vierders in deb Bookend eine geweldige gezellige

vastelaovend toe.
Bestuur en leeje van de Worteleschrabbers – Bookend.

CD presentatie Boostenhof
7 maart 2020 presenteert Patrick Valentijn zijn nieuwe single “Chiquita
Valentina” bij Café Feestzaal Boostenhof (Heymansstraat 125, 5927 NP Venlo).
Patrick Valentijn is een rasechte venlonaar, geboren en getogen in Venlo. Zijn
nieuwe single “Chiquita Valentina” gaat een lekkere Summer Jam achtige
zomerplaat worden. De opvolger van het nummer “Zo gaat het in het leven”.
Patrick Valentijn heeft in 2019 een groeiproces doorgemaakt in zijn muziek
carrière zo stond hij hij op meerdere grote muziekevenementen zoals de
“Zomerparkfeesten ” in Venlo en in de openluchttheater de Doolhof in Tegelen.
De nieuwe single “Chiquita Valentina” wordt gevierd met meerdere collega
artiesten zoals : Jeffrey Heesen, Ramon Beense, Sjoerd Mertens, Michael Nobben,
Peter Ryan, Nelis heesbeen en BraboTurk. Het beloofd een mooie Hollandse
avond te worden maar ook Engelse nummers zullen niet ontbreken. De deuren
gaan open om 19.30 uur en zal doorgaan tot in de latere uurtjes…..
Tickets zijn te verkrijgen via: www.eventbright.nl | www.patrickvalentijn.nl

of bij Café Feestzaal Boostenhof.

Oud Papier Aktie

Nadat de Harmonie jarenlang de OPA aktie
heeft gehouden in de Boekend, hebben de Worteleschrabbers dit stokje nu
overgenomen.
Wij komen 12x per jaar het oud papier voor u ophalen en doen dat altijd op de
eerste zaterdag van de maand.
Graag voor 9:30 uur het papier aan de weg zetten. A.u.b. bij natte en vochtige

dagen het papier pas zaterdag aan de weg zetten en niet op vrijdag, want dan is
het papier niet meer te hanteren.
Bedankt voor u medewerking.
v.v. De Worteleschrabbers

