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16e Zeskringen Gilde Jeu de Boules toernooi 
 
Aan de aangesloten gilden van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden 
 
Gemonde februari 2023 
 
Het Gilde Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan Gemonde en de Jeu de Boules commissie van Gildekring 
Maasland nodigt u uit voor het Zeskringen Gilde Jeu de Boules toernooi op zondag 2 april 2023. 
 
Het toernooi wordt gehouden op het gildeterrein gelegen aan de Kaal Hoefsteeg te Gemonde. 
Aanvang toernooi: 10:00 uur, vanaf 9:30 uur kan men zich aanmelden. Alle wedstrijden worden gespeeld op gras. 
 
Deelname is volgens de regels van het federatiebestuur in gildetenue. Deelnemers die niet in gildetenue aantreden 
worden van deelname uitgesloten. Deelnemers dient men aan te melden met het bijgevoegde inschrijfformulier. 
 
Dit inschrijfformulier dient uiterlijk op 19 maart 2023 in bezit te zijn van de Deken-schrijver van het Gilde Sint Joris, 
Catharina, Antonius en Sebastiaan Gemonde, adres zie onderaan dit schrijven. 
U kunt het inschrijfformulier ook mailen aan: schrijver.gilde.jcas.gemonde@gmail.com 
 
Men dient het aantal teams op te geven waarmee men wil deelnemen. Ieder team mag 5 gildeleden opgeven, waaruit 
men telkens met 3 gildeleden speelt. (triplet) 
De namen van de gildeleden dienen voor aanvang van de 1e wedstrijd te worden doorgegeven op het wedstrijd-
secretariaat. 
 
De kosten voor deelname bedragen € 7,50 per triplet. Dit bedrag dient vóór 25 maart 2023 overgemaakt zijn op 
rekeningnummer: NL24 RABO 0116 2901 10 t.n.v. Gilde Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan Gemonde, onder 
vermelding van de naam van uw gilde, uw woonplaats en uw vademecumnummer.  
Uw inschrijving is alleen geldig indien tijdig betaald is. 
 
Tijdens de wedstrijden gelden de regels uit het reglement van Gildekring Maasland. 
“Gilde Jeu de Boules reglement en organisatie” 
 
Mocht u vragen hebben over het toernooi dan kunt u zich wenden tot de secretaris van de Jeu de Boules commissie 
van Gildekring Maasland Jan van den Broek. 
 
Wij zien u graag op 2 april en denk aan uw inschrijfformulier! 
 
Met de vriendelijkste groet, 
 
Jan van den Broek     Harry Geerts 
Secretaris Jeu de Boules commissie   Deken-schrijver 
Gildekring Maasland     Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan Gemonde 
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