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“APropos” is het officiële orgaan van Amicale de Pétanque.
Mailadres: APropos@AmicaleDePetanque.nl
De redactie bestaat uit de leden Peep Vreeswijk en Hans Hijne.
Voor geschreven kopij: Sterappelgaarde 6, 3824 BK Amersfoort
Of aan ons geven als we in de accommodatie zijn.

Datum inleveren kopij: 27 mei (eerder mag ook)
Locatie
Jeu de boulesvereniging Amicale de Pétanque te Leusden is opgericht op
5 augustus 1993 en aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) onder
nummer 8023.
E-mail:
info@amicaledepetanque.nl
Kamer van Koophandel Gooi en Eemland nummer 40507765.
Rekeningnummer: NL51RABO0335972993
Jan Bannink Sportpark, Bavoortseweg 31, 3833 BM Leusden (achter Fort33).
Geen post sturen, want er is geen brievenbus aanwezig! Post via secretariaat.
Het complex omvat 22 verlichte buitenbanen en een verwarmde pétanque-hal met 10
binnenbanen en een afgeschermde kantine. Telefoonnummer: 0334321285

Speeltijden
maandag
19.30 – 23.00 uur
woensdag
13.30 – 17.00 uur
Voor de overige dagdelen zoeken we nog leden.

Bestuur
Voorzitter:

Rudolph de Groot voorzitter@amicaledepetanque.nl

Secretaris:

Peep Vreeswijk
secretaris@amicaledepetanque.nl
Tarweland 11, 3833 VR Leusden
Tel. 033-7539286 of 06-16922567

Penningmeester:

Hans Hijne

Wedstrijdcommissie: Bauke Bokhorst

penningmeester@amicaledepetanque.nl
wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl

Gebouw en Terrein: Herman Kok
Algemeen bestuurslid:

Bart Berens

Algemeen bestuurslid:

Marian Vreeswijk
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Van de redactie

Ik zeg nog tegen Peep: ‘bewaar nou een paar reacties voor het mei-nummer!’ Dit lentenummer
van de APropos zou vol staan van alle ervaringen, wederwaardigheden en avonturen van onze
Amicale-leden in deze Coronatijd.
Dat valt een beetje tegen. Het krantje is zeker niet vol, maar toch hebben een paar leden
gereageerd. Zo hebben Carla en Pauline stukjes van anderen ingestuurd die ze ergens hadden
gevonden. Marian en Peep boulen gewoon door in hun achtertuin. Manja heeft nog enkele boulers
betrapt en Lenie quilt haar tijd vol.
Natuurlijk staan we stil bij het overlijden van Johan. Zelf kreeg ik onmiddellijk na het horen de
behoefte om over Johan iets op te schrijven. Maar ook Pauline heeft een mooi afscheid
geschreven dat ons Amicalers uit het hart is gegrepen. Herman is bij de crematie geweest en
heeft daar een woordje gedaan. Ook dat is opgenomen in deze APropos. Prachtig is de bijdrage
van Rob. Zo valt er wel degelijk iets te genieten in de natuur buiten al die Corona-ellende en Rob
weet dat als geen ander aan te geven.
Ook volgende keer is de bijdrage van iedereen welkom. We willen graag een goedgevuld maar
vooral een goed leesbaar clubblad. En dat kan van dit nummer zeker gezegd worden.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Wij repareren klokken
Bel voor informatie : 06-22883015
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Van het bestuur
Intussen zijn we alweer een maand verder zonder boulen en het lijkt er niet op dat ‘t op heel korte
termijn gaat veranderen. Wat dat betreft blijft APropos toch de manier om met elkaar in contact te
blijven.
Afgelopen maand hebben we helaas te horen gekregen dat Johan overleden is. Al sinds jaar en
dag een vertrouwd lid dat ook op diverse manieren zijn bijdrage heeft geleverd aan de vereniging
en niet in de laatste plaats met zijn aanwezigheid. Het blijft altijd triest om afscheid van iemand te
moeten nemen en in deze periode is dat helemaal apart. Verderop in APropos wordt hier nog
meer aandacht aan besteed.
Jullie geloven het natuurlijk niet, maar op dit moment wordt door meerdere mensen input geleverd
voor de nieuwe website. Zodra dat is afgerond, gaat er een overdrachtsmoment met Joop
geregeld worden en gaan we kijken of de website, hopelijk voor eind mei, live gezet kan gaan
worden. Het heeft dan even geduurd, maar er is ook een hoop gebeurd in de tussentijd.
Met betrekking tot het Corona-virus kunnen we nog een aantal punten melden. Zo is er
bijvoorbeeld contact geweest met de gemeente over mogelijke ondersteuning die wij als
vereniging nodig zouden moeten hebben in deze periode. Ook zij gaven echter aan dat het, gelet
op de leeftijd van het merendeel van onze leden, logisch is dat we op dat punt geen enkel risico
nemen. Dus voorlopig blijven we gesloten en gaan later kijken of we dat kunnen veranderen. Ook
blijven we naar de aanwezige voorraad kijken. Mocht het zo zijn dat er producten over de
houdbaarheidsdatum heen gaan, dan zal daar gepaste actie op worden ondernomen.
Nogmaals heel veel sterkte allemaal met het doorkomen van deze uitermate lastige tijd waarbij
onze wereld van heel groot opeens heel klein is geworden. Laten we vooral kijken of we er voor
elkaar kunnen zijn.
Namens het bestuur,
Rudolph

25 augustus 2018
25-jarig
Jubileum Amicale de Pétanque
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Van de leden
10 Vragen aan …..
1. Wie ben je?
Ik ben Marian Vreeswijk-Arends.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Ik ben al heel lang bij Amicale, zo’n 23 jaar.
Op 3 mei 1997 ben ik lid geworden.

Tot nu toe in deze rubriek aan
het woord gekomen:
Gerrit, Arno, Bert, Hans H.,
Herman, Peep, Rudolph,
Chantal, Anoesjka, Bertus,
Tijmen, Karel, Fred, Mario,
Eliza, Lenie, Annemieke,
Conny, Chris, Hans Fr., Elly,
Ursula, Marian

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te
worden en/of te blijven?
Natuurlijk gaat het om het spel, de uitdaging, zo goed mogelijk willen gooien. Maar zeker
ook belangrijk is de gezelligheid binnen de club. Je ziet elkaar vaak en leert iedereen
steeds beter kennen. Het is een gevoel van verbondenheid.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Je beweegt voortdurend, en dat is heel gezond.
Verder kom je voor allerlei uitdagende situaties te
staan waardoor je je goed moet concentreren. Ik
vind het leuk om steeds beter te leren spelen, ook
in tactisch opzicht. Dat leer je in de praktijk
natuurlijk door het doen en door te kijken naar
anderen, maar ook door de trainingen van Ed
Bosch.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Meestal twee keer per week, op maandagavond en op woensdagmiddag.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Ja, ik doe mee in de NPC op zaterdag, en ’s winters speel ik ook in de Wodoco.
7. Help je ook als vrijwilliger mee bij iets van onze club? Zo ja, waarmee dan? Zo nee, waar
zou je mee willen/kunnen helpen?
Zolang ik lid ben, doe ik al mee met
vrijwilligerswerk. Bardienst, gastboulen,
schoonmaak, inkoop voor de bar, van
alles. Als er iets nodig is en ik kan helpen,
doe ik dat.
Nu zit ik in het bestuur en in de PRcommissie.

8. Wat mis je nog bij Amicale?
Ik mis niet veel, vind het prima zo.
Natuurlijk zou ik het nog liever hebben dat
er ook meer jongeren lid werden van de
club.
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9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Ik houd van lezen (ik leen ook regelmatig boeken uit de clubkast en zet er andere in).
Verder kook ik graag
en onderhoud onze tuin.
En reizen, concerten, museums bezoeken.

10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die
goed zouden zijn voor de andere leden om te
weten?
Nou nee, ik zou niets weten.

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is nog niet bekend.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
We krijgen een nieuwe website
Elserieke is druk bezig met het ontwerpen van onze nieuwe website.
Zij wil er ook testimonials op zetten. Dat zijn aanbevelingen van leden die verklaren
waarom ze het zo goed hebben bij Amicale en waarom iedereen daar lid van zou moeten
worden. Zo kunnen we onze vereniging promoten!
Elserieke roept ons op zo’n testimonial te schrijven en op te sturen naar de redactie.
Hierbij een paar voorbeelden.

Mijn hele leven heb ik gewerkt met mensen. Nu ik met pensioen ben, mis ik die contacten,
en daarom ben ik lid geworden bij Amicale de Pétanque. Een club met prettige, gezellige
leden die het goed met elkaar hebben. En samen jeu de boules spelen is ook leuk, je
komt in beweging.

Ik ben 43 en heb een leuke, drukke baan. Voor mijn conditie is het goed te sporten, maar
in een team gaat niet lukken: dat geeft te veel verplichtingen. Daarom speel ik jeu de
boules. Dat kun je doen wanneer en zo vaak je wilt, en ik kan ook aan competities
meedoen. Amicale maakt het mogelijk voor mij.

Stuur jouw testimonial naar apropos@amicaledepetanque.nl
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Gezellig een avondje uit met vrienden?
Een familie-avond gepland?
Tijd voor een bedrijfsfeest of vergadering?

Voor al deze gelegenheden
heeft De Korf een passende accommodatie!

U kunt voor verschillende activiteiten bij ons terecht:
•

8 automatische bowlingbanen met airco

•

Barbecue en tafelgrill restaurant “La Corbeille”

•

Bumperbowlen voor kinderen

•

Zaalaccommodatie voor 50 tot 350 personen

•

Eetcafé Monet met verwarmd terras

BOWLING DE KORF
DE SMIDSE 1
3831 NT LEUSDEN
WWW.DEKORF.NL
Of bel 033-4946731
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In Memoriam

’n Lieve vriend, onze Johan is niet meer.
Rustig is hij op 9 april bij Foekje en bij ons weggegaan, in een tijd waarin alles anders is; 5 dagen
na zijn 82e verjaardag.
We zagen het aankomen. Foekje zei het al, toen ik belde t.g.v. zijn verjaardag.
Al enkele jaren was Johan afhankelijk van zijn zuurstofapparaat i.v.m. longproblemen. Ook zijn
hart bezorgde hem moeilijkheden. ’n Operatie aan een aneurisma, begin maart, was kennelijk te
veel gevraagd van zijn lichaam.
Al kon Johan dan niet meer komen spelen; onze vriend, trouw aan zijn geboorteplek Friesland,
bleef ook de club een warm hart toedragen.
Jarenlang speelde hij competitie (WCTC), kwam hij op maandagavond husselen; speelde hij op
de woensdagmiddag en ook aan de WODOCO deed hij trouw mee.
We gaan Johan missen, maar zullen hem zeker niet vergeten. Als we in de hal het schilderwerkje
van Antoine zien, van de boulesballen, dat Johan aan de club schonk, zullen we zeker aan hem
denken.
Tijdens een intieme plechtigheid in besloten kring –
i.v.m. de coronacrisis – werd op 16 april afscheid
van Johan genomen. De plechtigheid was voor
ieder die dat wilde te volgen via een
videopresentatie.
Het was een ingetogen plechtigheid met mooie
toespraken van Hillie – hun huisvriendin – en van
Herman, waardoor we Johan nog beter hebben
leren kennen. Het was bijzonder dat Herman ook
het gevoel voor taal van Johan aanhaalde en enkele
Elfjes citeerde uit de wedstrijd van vorige jaar
(initiatief van Johan); er waren bloemen van de club
en op het kaartje had ik het volgende Elfje geschreven:
Johan
een vriend
al vele jaren
trouw aan onze club
VAARWEL
Pauline
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Johan is overleden
Als redactielid van de APropos kwam ik nogal eens in gesprek met Johan. Dat ging dan niet over
zo maar iets. Als eerste vroeg je bij Johan natuurlijk naar zijn gezondheid, maar dat deed hij toch
wel snel af met: ‘dat kun je toch zo wel zien’. En dat was natuurlijk zo. Johan kon moeilijk lopen en
had altijd dat zuurstofslangetje als hulp bij het ademhalen.
Nee, als Johan mij aansprak, dan had hij weer een ideetje in zijn
hoofd voor ons clubblad.
Dat was dan altijd wel een idee waar we enkele maanden, enkele
edities mee vooruit konden. Zo kon hij komen met een prachtig
verhaal, uitgeschreven, dat ik dan mocht uittikken. Of een aantal
uitspraken die hij leuk vond en waardig genoeg om op te nemen.
Maar de laatste tijd kwam hij ook met ideeën, die niet zomaar
geplaatst moesten worden maar meer georganiseerd. Dat mocht ik
dan doen natuurlijk, Johan dacht mee op de achtergrond. Zijn ideeën
waren wel zo goed, dat ik genoeg andere Amicalers enthousiast
kreeg om mee te doen. Vooral Pauline was altijd een gewild
‘slachtoffer’. Iedereen herinnert zich vast nog wel die rubriek van de
‘elfjes’, versjes waarmee je in een paar, elf, woorden iets kwijt kon.
Dat moest dan wel spitsvondig, actueel, spontaan en grappig zijn.
Johan loofde een viertal flessen heerlijke wijn uit voor degene die het
beste elfje produceerde. We kregen daar ongeveer zes maanden
voor. De APropos was met deze rubriek verzekerd van een aantal
keren poëtische invulling. De jury bestond uit de redactie en Johan
natuurlijk, die ook meerdere keren een bijdrage leverde
met leuke versjes. De flessen wijn legde Johan klaar
voor mij om op te halen. Bij zijn huis aangekomen aan de
Arnhemsestraat kwam ik erachter dat ik jarenlang in
hetzelfde pand had gewoond, een paar deuren verderop.
Hij was mijn toen onbekende buurman waar ik
ongetwijfeld in die tijd wel eens een heerlijke fles wijn
heb gekocht.
Een ander idee, waarmee Johan kwam, kunnen we
iedere keer zien als we de kantine binnenkomen. Het
boekenkastje. Johan vertelde mij omstandig dat dit idee vast zou slagen bij Amicale. Het moet
hem deugd gedaan hebben dat dat ook zo was. Want waar we eerst begonnen met een kleine
duiventil als boekenkast, uitgezocht door
Bert (die onmiddellijk op zoek ging en zelfs
bereid was er zelf een te maken), moesten
we al snel overgaan op een grotere kast. Het
succes was overweldigend. Je zou
misschien denken dat onze leden dit een
mooie gelegenheid vonden om hun boeken
te lozen, maar dat is niet zo. De mooiste
titels van boeken zijn er te vinden en je ziet
vaak een Amicaler voor de kast staan kijken
en met een boek naar huis gaan.
Johan is er niet meer, maar ik ben er toch van overtuigd dat hij in de gaten blijft houden dat er met
zijn idee zorgvuldig omgegaan wordt, en vooral dat hij er trots op zal zijn dat hij zijn clubgenoten
ook na zijn verscheiden fijne en vreugdevolle leesmomenten bezorgt.
Hans Hijne
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In Memoriam Johan van Weert
4 april 1938
9 april 2020

Johan werd geboren in het Friese dorpje Weststellingwerf, waar hij ook de Mulo bezocht.
Hij is later verhuisd naar Soest. Daar vandaan heeft hij Foekje, die evenals Johan op dezelfde
Mulo zat, gezocht èn gevonden. Hoe, dat is voor Foekje nog steeds een groot raadsel. Reden
voor de zoektocht was, dat Johan op de Mulo al stiekem verliefd was op Foekje, maar die zag
Johan niet staan: die was 4 jaar jonger en dat is op de Mulo een heel groot verschil. Ergens in
1972 zijn ze stilletjes getrouwd en is Johan begonnen met zijn slijterij de Postiljon op de hoek van
Arnhemseweg en Zonnehof.
Die slijterij was zijn grote passie, daarom volgde hij ook een opleiding tot vinoloog.
Johan was ondernemer in hart en nieren en jarenlang voorzitter van zakenvereniging “Rondom
het Julianaplein”. Door het gastboulen bij Amicale vanuit die zakenvereniging maakte hij kennis
met het boulen.
Op 28 augustus 2001 werd hij enthousiast lid van onze vereniging. Toen hij in 2008 om
gezondheidsproblemen moest stoppen met zijn zaak, kon hij ook op de woensdagmiddag gaan
boulen.
Hij genoot van de contacten en gesprekken. Zijn lach was veelvuldig te horen.
Ook cultiveerde Johan in die tijd zijn schrijverstalent. In ons clubblad APropos lanceerde hij
artikelen waarin hij uitdrukkingen een cryptische omschrijving gaf.
Befaamd zijn ook zijn Elfjes, korte rijmpjes van elf woorden of lettergrepen. Hij daagde andere
leden van de vereniging uit ook elfjes in te sturen, waaraan gretig gehoor werd gegeven.
Hieronder twee elfjes van Johan en één van een der leden, die een heel toepasselijk elfje schreef,
helemaal op Johan toegesneden.
Elfje 1:

Elfje 2:

Pétanque
Eén Cochonet
Drie Metalen Ballen
’s Zomers Buiten, ’s Winters Binnen
Plezier

Herfst
Rozig Weer
Bomen Bijna Bladloos
Open Haard Geeft Sfeer
Gezellig

Elfje van verenigingslid (Peep):
Weert
A’ foort
De Pan Ne
Ol De Ber Koop
Thuis
Ondanks dat Johan steeds minder kon en aan de zuurstof zat, probeerde hij toch af en toe op de
woensdagmiddag te gaan kijken en soms toch een balletje te gooien. Soms werd hij door spelers
van de woensdagmiddag opgehaald. Toen dat niet meer kon, werd er door de Woensdag Middag
Boulers (kortweg de WoMiBo’s genoemd) steeds gevraagd: “Hoe is het met Johan?” Velen van
hen belden hem op voor een praatje.
Een klein aantal van de maandag- en woensdagboulers was aanwezig bij het afscheid, vele
anderen volgden het afscheid via de livestream.
Johan, we zullen je missen.
Herman
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Voor een goed advies en service
Van tapijt, gordijnen, karpetten, bedden en zonwering
Nu ook parket
Dealer van:
Parade, Desso, Tretford, Forbo Krommenie,
Ado, Kobe, Auping, Pullman, Easthorn,
Avek, Polydreen, Polydaun, Ideens,
Luxaflex, Sunway, Bece, Romo en Chivasso
Zwarteweg 8
3833 AL Leusden

Tel. (033) 494 7472
Fax (033) 495 2087
www.vandeburgwal.com

16

Rob van der Horst – Ontketend! –
april 2020
Het Puttertje, wie kent dat beroemde kleine
schilderijtje van Carel Fabritius uit 1654 niet? Het
hangt in het Mauritshuis in Den Haag in de buurt
van de kolossale Stier van Paulus Potter en heeft
altijd veel bekijks. Carel Fabritius was een
getalenteerde leerling van Rembrandt. Hij kwam in
het jaar dat hij het Puttertje schilderde (1654) om
het leven bij de ontploffing van het Delftse
kruitmagazijn! Diezelfde ontploffing heeft ook veel
van zijn schilderijen het leven gekost...
Puttertjes ofwel Distelvinken werden vanaf (?) de
17e eeuw vaak als huisdier gehouden aan een
kettinkje. Ze konden worden geleerd om met
kleine emmertjes water te putten uit een
waterbakje. Natuurlijk vréselijk, zo’n vogeltje aan
een ketting in een huiskamer. Ik besloot er wat
aan te doen! Uitgaande van het schilderijtje van
Fabritius heb ik een eigen versie gemaakt waarin
ik ben overgegaan tot zijn bevrijding:

de Putter ONTKETEND!
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Corona in de pen
Een leuke ervaring op de eerste lentedag
Op zaterdag 4 april, de eerste mooie dag, rij ik over
de Zwarteweg en zie ik – op de hoek bij de
Muziekschool – ineens een boulesbaan in mijn
ooghoek, bij iemand in de voortuin, met vier
mannen die heerlijk in de zon aan het spelen zijn.
Ik ben even gestopt om een praatje te maken –
natuurlijk wel op gepaste afstand – en heb
gevraagd of ik een foto mocht maken voor ons
clubblad. Dat mocht … en ziehier.
Ze vertelden dat ze geen lid waren van een
vereniging, dus heb ik ze uitgenodigd om, zodra
het weer mogelijk is, eens bij ons op de club te
komen kijken …. Dus, wie weet, nieuwe leden!!!
Manja van Schaarenburg

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Lenie heeft van de corona gebruik gemaakt door een prachtige ‘ophokquilt’ te maken. Daar
worden we vrolijk van!
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Een Corona-gedicht van een 86-jarige moeder
Geschreven door: Jane Muller-Lafleur
Ingebracht door Carla de Wilde

Corona, Corona, wat doe je ons aan.
Wat mij betreft mag je nu wel weer gaan.
Je sloop bij ons binnen als een dief in de nacht.
Had je daarvoor van ons soms liefde verwacht?
Helaas, Corona, die kunnen we je niet geven.
Want met Corona valt echt niet te leven.
Maar och, Corona, je hebt ons toch wel wat gegeven.
De mensen leren elkaar te waarderen.
Ze denken niet alleen aan geld en mooie kleren.
Ze leren weer respect te hebben voor anderen.
Ik hoop echt dat dat niet zal veranderen.
Door jou weten we ook dat CO2 en stikstof komt door de economie.
En niet door de landbouw-, veeteelt- en visserij-theorie.
Dus ja, Corona, we hebben van jou toch ook wat geleerd.
En dat is sowieso niet verkeerd.
Maar nu, Corona, mag je weer gaan.
Je hebt je werk hier nu wel gedaan.
Ik wil dus zeggen: ga weg en houdoe.
Want ik ben nu toch wel heel erg CORONAMOE.

“Hoe zou het toch komen, dat ik al dagenlang mijn mobiel niet kan openen met mijn vingerafdruk,
zoals ik dat gewend ben? Zou het komen door het vele handenwassen????”
(Pauline)

En de boer
hij ploegt nu voort
In schone lucht
zoals het hoort
Een stikstofprobleem?
’t is zonneklaar
Vooral niet de schuld van onze boer
dat blijkt nu maar
Het beleid van de boer heeft niet gefaald
de uitstoot is aanzienlijk gedaald
Dankzij hem, het is te dol
liggen wel de winkels vol
De kritiek dat is niet fijn
deed de boeren heel veel pijn
Dus als we straks doorgaan
met het gewone leven
Bedanken we onze boeren dan ook even?
(Gevonden en ingezonden door Pauline)
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
Een nestje koolmezen in onze
tuin moet zijn rust hebben, dat
begrijpen wij ook wel. Daarom
boulen wij niet in maar naast
onze tuin, in het park. De
grindpaden zijn eigenlijk best wel
geschikt, hoewel wat smal
vergeleken bij onze buitenbanen.
Maar je moet flink je best doen
om de boules te krijgen waar je
ze wilt hebben, met al die bultjes,
kuiltjes en graspolletjes. Ja, ook
gras, net als bij Amicale.
Elke middag doen we tête-à-tête
en groeten de hondenuitlaters
enthousiast. Misschien levert het
nieuwe leden op! (En geen poep
omdat ze moeten omlopen.)
Marian en Peep

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Van de wedstrijdcommissie
Nationale Pétanque Competitie (NPC) 2020-2021
De speeldagen voor het NPC-seizoen van 2020-2021 zijn op de volgende zaterdagen:
2020:
2021:

19 september
21 november
9 januari
20 maart

3 oktober
17 oktober
12 december
23 januari
6 februari
10 april

31 oktober

7 november

20 februari

6 maart

Op 19 juni 2020 wordt de voorlopige indeling bekend gemaakt en uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020
de definitieve indeling. Deze wordt gepubliceerd op www.nlpetanque.nl

Winter Doubletten Competitie (WDC) 2020-2021
De speeldagen voor het WDC-seizoen van 2020-2021 zijn de volgende donderdagen:
2020:
2021:

8 oktober
14 januari

29 oktober
28 januari

12 november
11 februari

26 november
25 februari

3 december
11 maart

Nationale Kampioenschappen
NK Doubletten
NK Tripletten
NK Veteranen/Beloften
Finaleweekend Masters

11+12 juli
14+15 nov
22+23 aug
19+20 dec

PC Oisterwijk
Maboul
Ammerzoden
PVN

Zwitsers + afvalsysteem
Zwitsers + afvalsysteem
Zwitsers + afvalsysteem

Wil je hieraan meedoen, meld je dan bij de wedstrijdcommissie.

Kwalificatietoernooien Masters
5 juli Rijswijk Masters, ABA
15 augustus Martini Masters, Près le But
12 september HPW, Puk
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Gastboulen
Als Corona geen roet in het eten gooit, komt een gezelschap op 31 mei gastboulen.

Flyers
Van de volgende toernooien zijn de data bekend en zo snel als mogelijk zullen de aankondigingen
op het publicatiebord opgehangen worden. Of kijk op de WWWebsites van verenigingen als je
naar hun toernooien wilt gaan.
9 mei

Grand Prix Animo

Boule’Animo

Dieren

Voor een overzicht van alle georganiseerde toernooien in de nabije toekomst verwijzen we naar
de informatie op de site van de NJBB, de sites van de verenigingen en op de site van OnTip.

Verenigingsinformatie
Bordsponsors
Onze fraaie Pétanquehal wordt gesierd door reclameborden van de volgende fantastische
ondernemingen:

AFAS

Software
Philipsstraat 9, Leusden

Greefhorst

Fietsen
Hamersveldseweg 75, Leusden

Herder

Loodgietersbedrijf
Hamersveldseweg 76, Leusden

RuVis

Visspeciaalzaak
’t Plein 37, Leusden
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Aanmelding
Voor informatie over het lidmaatschap of een aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met
het secretariaat: secretaris@amicaledepetanque.nl .

Contributie
Contributie voor volwassen leden:
De contributie over heel 2020 bedraagt
Lid worden in het eerste kwartaal kost
Lid worden in het tweede kwartaal kost
Lid worden in het derde kwartaal kost
Lid worden in het vierde kwartaal kost

€ 80.
€ 50.
€ 40.
€ 30.
€ 20.

Contributie voor jeugdleden bedraagt

€ 20.

LET OP: Naast deze contributie voor het verenigingslidmaatschap geldt een verplichte afdracht
aan de NJBB, de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
Voor volwassenen is dat in 2020:
€ 22,50 (v.a. 1 juli € 11,25).
Voor jongeren tot 18 jaar:
€ 11,25 (v.a. 1 juli € 5,75).
Administratiekosten voor de bond bij overschrijving: € 5,00.
Administratiekosten voor de bond bij een extra lidmaatschap: € 5,00.

Privacy
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de overheid heeft
Amicale de Pétanque een privacybeleid opgesteld. Voor de tekst van dit beleid verwijzen
wij u naar onze website: https://www.amicaledepetanque.nl"
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Overige zaken
De wedstrijdcommissie bestaat uit de leden Joyce Bokhorst en Bauke Bokhorst.
De arbitragecommissie bestaat uit Joop de Wilde en Henk Renkers. Joop de Wilde is het
aanspreekpunt van deze commissie.
Catering:
Algemene zaken:

bestuur@amicaledepetanque.nl
info@amicaledepetanque.nl
WWWebsite

http://www.AmicaleDePetanque.nl

Websitebeheer: websitebeheerder@amicaledepetanque.nl
De website wordt beheerd door Joop de Wilde.

Commissies en hun contactpersonen
Commissie

Contactpersoon

Verantwoordelijk
bestuurslid

APropos
Automatisering
PR Commissie
Website
Lief en Leed
Wedstrijdcommissie
Arbitragecommissie
Ballotagecommissie
Kascommissie
Kantinebeheer
Inkoop bar
Bardiensten
Gastboulen
Schoonmaak
Vuile was
Vuilafvoer
Plasticafvoer
Groenvoorziening
Gebouw en Terrein
Privacycoördinator
Ledenadministratie

Peep Vreeswijk

Hans Hijne
Rudolph de Groot
Marian Vreeswijk
Rudolph de Groot
Marian Vreeswijk
Bauke Bokhorst
Rudolph de Groot

Henk Renkers
Joop de Wilde
Pauline Bisschops
Joyce Bokhorst
Joop de Wilde
ad hoc
Eliza de Neef
Carla de Wilde
Carla de Wilde
Hans Franck
Joop de Wilde
Elly van den Heuvel
Fred Schaap
Pauline Bisschops
Arno Wildeman
Joop de Wilde
Peep Vreeswijk
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Hans Hijne
Hans Hijne
Hans Hijne
Bart Berens
Marian Vreeswijk
Herman Kok
Marian Vreeswijk
Peep Vreeswijk
Peep Vreeswijk
Herman Kok
Herman Kok
Rudolph de Groot
Hans Hijne, Peep Vreeswijk

Barbezetting
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Wanneer kunnen we weer boulen? Wanneer weer genieten van een drankje?
Wanneer krijgen we eindelijk onze gezelligheid terug?

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2020
1 januari
1 juli

29 januari
2 september

26 februari
1 april
30 september 28 oktober

29 april
27 mei
2 december 30 december

De sluitingsdatum is telkens de woensdag na de laatste husselavond van de maand.
APropos blijft gewoon verschijnen!
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Verjaardagskalender
mei
1 mei
6 mei
20 mei
21 mei
25 mei
26 mei
26 mei
29 mei

Tony Kaouine
Arie van Baalen
Elly van den Heuvel
Manja van Schaarenburg
Chris Hanou
Cor van den Heuvel
Egbert Hoogeveen
Joyce Bokhorst

juni
1 juni Slimen Ben Ahmed
4 juni Eliza de Neef

Husselleidersrooster
?
?
?
?
?
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