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De Boulodrôme ook thuisbasis van JBC Amby
Sinds 01 oktober jl. is de Boulodrôme Maastricht ook
de thuisbasis van JBC Amby. Op 04 oktober jl. hadden
zij hun eerste clubavond in de Boulodrôme. Zoals
gebruikelijk starten zij hun clubavond met een uur
boulen met hun G-leden. Bij binnenkomst waren die
leden enorm enthousiast. “Wij komen weer hier boulen
en gaan hier niet meer weg” zeiden meerdere leden
stralend. Het bestuur van SBM vindt hetgeen JBC
Amby voor deze leden organiseert zo’n geweldig
initiatief, dat zij besloten heeft de banen hiervoor
kosteloos beschikbaar te stellen.

Voor aanvang van de clubavond van JBC Amby, werden
hun leden van harte welkom geheten door Ger Lieben, de
voorzitter van SBM. Tevens wenste hij iedereen heel veel
boule plezier in de Boulodrôme toe!! Hierna ontspon zich
een heerlijke boule-avond. Samen met onze vaste gasten
van de eerste vrijdagavond van de maand, Click4Friends,
waren er zo’n 45 boulers aanwezig, die hoorbaar veel
plezier beleefden.

Om het welkom aan JBC Amby extra cachet te geven,
had het bestuur van SBM er voor gezorgd dat er tussen
de partijen door snacks geserveerd werden. Dit gebaar
werd door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd!
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Volgens Ger Lieben is de komst van JBC Amby naar de Boulodrôme een mijlpaal in het
bestaan van SBM. “Dit voldoet aan de doelstelling van SBM om zo veel mogelijk boule
activiteiten in de Boulodrôme te organiseren. Ik heb genoten van het enthousiasme van de
G-leden en vond de sfeer gedurende de hele avond geweldig! Door het aanbieden van de
snacks hebben wij de leden van JBC Amby het gevoel willen geven, dat zij meer dan
welkom zijn in de Boulodrôme”, aldus Ger.

Voor onze abonnementhouders is het een voordeel dat zij vanaf heden ook iedere
vrijdagavond in onze Boulodrôme terecht kunnen. De eerste vrijdagavond van de maand
zal het wel druk zijn, maar zijn er banen beschikbaar om gewoon vrij te boulen.
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