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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: 1 juli (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
We mogen weer spelen. Het weer werkt mee, dus we hebben al een paar heerlijke
speelmomenten mee mogen maken. Dan maakt het niet uit of we ons moeten houden aan een
paar regels.
In deze uitgave van de APropos een verslagje van de herstart.
De tien vragen zijn dit keer beantwoord door Henk Boer.
Onze (bijna) vaste medewerkers Rob en Pauline hebben weer een prachtige bijdrage geleverd.
Rob heeft een mooi schilderij van Amersfoort aan ons gegeven, met uitleg. Daarnaast konden we
een paar hele mooie foto’s van hem plaatsen van vogels rondom zijn huis. Bedankt. Pauline heeft
een mooi verhaal gevonden over Corona, dat ons vast zal helpen deze ellende te overwinnen.
Onze voorzitter is op vakantie geweest. Het wordt bijna gebruikelijk dat onze leden ons
deelgenoot maken van hun vakantie middels leuke verslagen en illustrerende foto’s. Goed om te
lezen.
Veel leden staan wel eens achter de bar. De penningmeester heeft alles nog eens op een rijtje
gezet hoe een en ander het best gedaan kan worden. Dat maakt het voor hem ook gemakkelijker.
Verder de gebruikelijke informatie.
Weer een zeer leesbare editie, dus veel leesplezier.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Wij repareren klokken
Bel voor informatie : 06-22883015
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Van het bestuur

Gelukkig was er afgelopen maand alweer iets heugelijks te melden. Weliswaar nog
met een aantal beperkingen, maar er kan in ieder geval weer gebould worden. Het
was goed om weer een groot aantal leden te spreken en het gevoel terug te krijgen
bij het werpen van een bal. Een extra groot compliment mag de groenploeg wel
krijgen want het buitenterrein zag er werkelijk fantastisch uit.
Inmiddels mogen we ook weer gebruik maken van de toiletten, dus dat scheelt ook
weer. Het was ook leuk om Pascal weer eens op de club te zien. En Nieck is ook
weer aan het kijken of het zo leuk is dat hij wellicht ook opnieuw lid gaat worden.
Als bestuur hebben we de afgelopen tijd niet veel kunnen doen.
Bestuursvergaderingen waren niet mogelijk/toegestaan en als alles stil ligt dan is er
bovendien weinig te besturen. Nu het weer mag, hebben we voor komende week
onze eerstvolgende vergadering gepland staan. Daar gaat o.a. gekeken worden hoe
we met de huidige regelgeving een jaarvergadering kunnen organiseren. Ook gaan
we dan kijken wat de impact van de Corona-crisis op onze financiën gaat hebben.
Vorige maand hebben we aangegeven dat we hoopten dat de nieuwe website voor
eind mei live zou gaan, maar dat is net niet gelukt. Zoals het er nu uit ziet, gaat dat
wel gebeuren in de eerste week van juni. Zodra dat een feit is, zullen jullie daarvan
gelijk bericht krijgen en dan gaat vermoedelijk bij Elserieke de vlag uit (en terecht).
Dit is één van de weinige trajecten die veel te lang hebben geduurd. Normaal heeft
het bestuur meer slagkracht, maar soms heb je gewoon te maken met de wet van
Murphy. Dan gebeurt er van alles wat het hele traject vertraagd. Het is de laatste 1,5
jaar ook allesbehalve rustig geweest binnen de club.
Al met al kunnen we weer positief naar de toekomst kijken, al zullen de
ontwikkelingen vermoedelijk langzamer gaan dan we willen.
Heel veel plezier de komende maand op ons bouleterrein en hopelijk blijft iedereen
gezond.
Namens het bestuur,
Rudolph
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Van de leden
10 Vragen aan …..
1. Wie ben je?
Henk Boer.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
6 á 7 jaar.

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, Henk B.

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Gezelligheid en het spel.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan
het spel?
De kunst om de boule zo goed zo goed mogelijk
te gooien.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Maandagavond vast, woensdagmiddag als het
werk het toelaat.

6. Doe je mee met competities, of zou je
daar graag aan mee doen?
Ik speel 3 jaar WDC, afgelopen jaar voor het
eerst NPC, en zolang ik lid ben 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?
Ik heb een paar jaar in het bestuur gezeten en
was verantwoordelijk voor onderhoud
gebouw/terrein.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
Meer leden.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Fietsen en (leg)puzzelen.

10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed
zouden zijn voor de andere leden om te weten?
Ik vind dat sommige regels niet in beton moeten
worden gegoten.
Er mag ook wel wat losser mee om worden gegaan.
Dus niet: “Nee is nee”.
Er zijn ook wat tussenwegen.
In goed overleg moet veel mogelijk kunnen zijn.
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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
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Maar de lente wist het niet
Het was begin 2020 …. De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug. Februari was
een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor
wilde waarschuwen…En toen werd het maart….
Het was maart 2020. De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s
stonden langs de kant van de weg. De mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat ging over de
hele wereld; landen gingen op slot. De mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo
surrealistisch … Iedereen wist wat er aan de hand was.

Maar de lente wist het niet. En de bloemen bleven bloeien. En de zon scheen … de eerste mooie
lentedag sinds lange tijd brak aan. En de zwaluwen kwamen terug en de lucht werd roze en
blauw. Het werd later donker en ’s morgens kwam het licht vroeg door de ramen.
Het was maart 2020 …. De jongeren studeerden online, vanuit huis. Kinderen speelden
onvermijdelijk vooral in huis. Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. Mensen
kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen, of om de hond uit te laten. Bijna alles was
gesloten …. Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. Het leger begon uitgangen en grenzen
te bewaken. Mensen moesten vanuit huis gaan werken. Ondernemers kwamen in de problemen.
De meeste kinderen konden niet naar school. Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in
de ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld … Iedereen wist het.

Maar de lente wist het niet en ontsproot. Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af;
ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren. Het was maart 2020.
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. Sommige mensen
mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten. Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven
was ineens een bedreiging. Iedereen moest flink afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk.
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar
werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon. Mensen werden beperkt in
hun vrijheid, terwijl er vrede was. Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was
besmettelijk…. Er was isolatie, ziekte en paniek. Toen werd de angst pas echt!!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…En de weken duurden ineens veel langer. En
iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen. De mensen zaten vast
in een film en hoopten dagelijks op dé held. De wereld was vertraagd, terwijl het geen vakantie
was, niemand had dit verwacht. Iedereen wist wat er gebeurde.

Maar de lente wist het niet en de bloemen bleven bloeien. De magnolia stond in de knop. De
vogeltjes begonnen aan hun nestjes.
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En toen….
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen
die je met je kinderen kon doen. Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun
fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit.
Sommigen leerden een nieuwe taal. Sommigen ontdekten kunst. Sommigen ontdekten dat ze niet
echt leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. Anderen stopten met onwetend
onderhandelen. Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin. Eentje
sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen. Anderen verlieten hun
vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden. Anderen boden aan om voor
kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken. Iedereen wist ineens wat een “vitaal
beroep” was. Deze mensen werden helden; ze werden meer gewaardeerd dan ooit.
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn.
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen. Mensen
herstelden van hun stressvolle leven. Mensen die elkaar niet kenden, begonnen spontaan een
praatje. Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop, zodat eenzame
mensen hen konden bellen. De Overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen, zodat ze niet
failliet zouden gaan, of mensen zouden moeten ontslaan. Gepensioneerd zorgpersoneel bood
zichzelf aan om te helpen in de zorg. Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers; iedereen wilde iets
doen.
Om 20.00uur ’s avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen,
verpleegkundigen en zorgpersoneel, die keihard aan het werk waren om alles draaiende te
houden.
Het was het jaar, waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding; van
saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping. Dit deed iets met het
collectieve bewustzijn; dit deed iets met alle mensen.
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet; hij vond zichzelf opnieuw uit. Het was
het jaar, waarin de wereld leek te stoppen; het jaar waarin we met elkaar in de
geschiedenisboeken zouden komen….dat wisten we allemaal.

En de lente wist het niet. En de bloemen bleven bloeien en de bomen liepen uit. En het werd
steeds warmer. En er waren veel meer vogels.
En toen kwam de dag van de bevrijding….De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen
dat de noodsituatie voorbij was. En dat het virus had verloren! Dat iedereen SAMEN had
gewonnen!!! En toen ging iedereen de straat op. Met tranen in de ogen; zonder maskers en
handschoenen. De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. En de wereld was mooier
en liefdevoller geworden. En de mensen waren humaner geworden. En ze hadden weer waarden
en normen. De harten van mensen waren weer open en dat had positieve gevolgen. Doordat alles
stil had gestaan kon de aarde weer ademen; ook zij was genezen van wat de mensen háár eerder
hadden aangedaan.
En toen kwam de zomer ….
Omdat de lente het niet wist… En hij was er nog steeds. Ondanks alles; ondanks het virus;
ondanks de angst; ondanks de dood.
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven …
Susan Blanco (De Taalrecycler)
Gevonden en ingestuurd door Pauline. Een mooi beeld van de toestand waarin ook Amicale vanaf maart verkeerde.
“En toen kwam de zomer ….”)
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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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Rob van der Horst - "TINNENBURG" - febr 2003 - 60x80cm
Dit schilderij heb ik vorige week aan mijn buurman verkocht, samen met de Koppelpoort (eerder in
APropos vertoond).
Muurhuizen 25, op de hoek van Muurhuizen en de Kortegracht.
Dit huis wordt reeds vanaf 1414 in de archieven genoemd. Vroeger was hier een stadswaterpoort
met toegang tot de Kortegracht; aan de zijmuur is de aanzet van de vroegere weergangboog te
zien.
Het witte huis op de achtergrond staat bekend als het huis met de paarse ramen (in Amsterdam
staat ook een huis - Keizersgracht 672 - dat zo genoemd wordt). Van dichtbij is goed te zien welke
ruiten er in het verleden vervangen zijn, de echt oude zijn namelijk door een bepaalde stof in
combinatie met de tijd paars verkleurd.
Dit huis werd omstreeks 1780 gebouwd door Benjamin Cohen. In 1787 vonden de stadhouder
Willem V en zijn vrouw Wilhemina van Pruisen hier tijdelijk onderdak. Als dank schonk de
stadhouder zijn gastheer een portret van hemzelf. Zijn vrouw gaf een kostbare statiejapon die
vermaakt werd tot een voorhang voor de synagoge.
Ik heb mij beijverd om een hele rij geparkeerde auto's weg te laten (altijd lastig om de situatie
daarachter of eronder te reconstrueren). Op de voorgrond rechts ligt het nummerbord van mijn
auto (verbindend element van al mijn Amersfoort-schilderijen). Verder tegen een boom rechts mijn
boodschappenfiets, ook staat er daar ergens nog een blauwe reiger met een touwtje om zijn poot.
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Beste barwachten
Dit jaar 2020 ben ik de nieuwe penningmeester geworden van onze vereniging Amicale de Petanque. Ik wil
dat graag goed doen. Ik beheer het geld van de leden van de vereniging en het is mijn taak om daar
verantwoordelijk mee om te gaan. Ook moet ik ervoor zorgen dat leden, die met ons geld in aanraking
komen, weten wat er van hen verwacht wordt. In dit papier wil ik de barwachten daar uitleg over geven. Het
geld dat via de bar binnenkomt is immers voor een belangrijk deel het geld waarmee de vereniging draait.
Om bij te houden wat er op een boule-avond of –middag binnen is gekomen, gebruiken we het
invulformuliertje voor de barwachten. Hoe moet je dat invullen als barwacht?
- Datum
Vul de datum duidelijk in. Bijv. 01-01-2020.
Invulformulier Barwachten
Dus dd-mm-jjjj. Als ik de formuliertjes controleer, leg
ik ze op volgorde van datum. Zo krijg je een mooi
Datum
overzicht van wat er allemaal gebeurt binnen de club.
- Naam barwacht
Naam barwacht
Graag ook duidelijk je naam. Dat is de naam van
Speeldag / speelavond
degene die het formuliertje invult en het geld
Toernooi / competitie
uiteindelijk in de koker doet. Mocht er iets niet
kloppen, dan weet ik bij wie ik daarvoor terecht kan.
Gastboulen
- Speeldag/speelavond
Begin kaartnummer
nr.
We hebben op maandagavond de hussel, op
woensdagmiddag womibo. Daarnaast de interne
Aantal kaarten verkocht
toernooien op vrijdagavond. Competitie NPC op
In koker
€
zaterdagmiddag of WDC op donderdagavond. Als
Opmerkingen
laatste de wodoco op woensdagavond. Het
gastboulen kan op elke dag zijn, maar meestal in het
weekend.
Let op:
- Toernooi/competitie
er moet € 50,00 aan kleingeld in de kas blijven
Hier dus graag de naam van de activiteit. Zie
hierboven.
- Gastboulen
Hier de naam van degene voor wie het gastboulen wordt georganiseerd. Daarmee kan ik de naam op de
factuur vergelijken.
- Begin kaartnummer
Dat zijn de 10-Euro-kaarten, die leden kunnen kopen. Een service aan de leden om niet altijd met geld te
hoeven klaarstaan. Elke kaart heeft een nummer, noteer het nummer van de eerste kaart die je tegenkomt.
- Aantal kaarten verkocht
Geef hier aan hoeveel kaarten je hebt verkocht.
- In koker
Het ontvangen geld gaat in de koker en de koker in de kluis in de keuken. Het bedrag is geld dat is
ontvangen voor consumpties van de leden, bargeld. Als iemand van dat bargeld een bedrag afhaalt voor
iets anders, is er minder bargeld en klopt er iets niet. Dat wil ik niet. Als iemand een bonnetje heeft voor iets
dat betaald is/voorgeschoten is, kun je dat bij mij inleveren en ik zorg dan voor terugbetaling van de
algemene rekening. Geen verrekening met het bargeld meer dus.
- Zorg altijd dat er vijftig Euro aan wisselgeld in de kas blijft. Dat is voor de volgende barwacht belangrijk
om goed te starten.
- Opmerkingen
Kom je ongereldheden tegen of heb je vragen, dan kun je die hier.kwijt.
Als laatste een verzoek. Het geld uit de kokers moet gestort worden bij de bank. Dat stortapparaat weigert
beschadigd geld. Dus liever geen zwartvuile munten of gescheurd papiergeld. Natuurlijk ook geen
buitenlands geld of oudhollands geld. Dat krijg ik dus niet gestort en het gaat dan ook in mindering van het
bargeld.
Dank voor jullie vrijwillige inspanningen achter de bar en veel succes met het invullen van het barbriefje.
Hans Hijne,
penningmeester Amicale de Pétanque
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Reisverslag Mauritius
Op 24 februari 2020 waren José en ik 25 jaar getrouwd. Om dat te vieren hadden we twee
afspraken met elkaar gemaakt. José zou het feestje organiseren en ik een reis naar een nog
onbekende bestemming. Zo gezegd zo gedaan dus.
Zonder dat zij het wist had ik een reis naar Mauritius geboekt, maar in de hele voorbereiding had
ik tegen haar gezegd dat we laagjes mee moesten nemen als kleding. Normaal gesproken is dat
een signaal dat we naar koud weer toe gaan. Zo heb ik dat de hele periode naar onze vakantie
toe volgehouden met als resultaat dat José van alles gekocht heeft om mee te nemen, zoals een
skibroek, handenwarmers etc. Van haar zus en zwager waren zelfs skibrillen geleend. De avond
voor vertrek (de 26e) hebben we samen nog onze zogenaamde wintersportkoffers ingepakt.
Op de 27e ’s ochtends samen met onze oudste zoon onze koffers leeggehaald en wederom
gevuld, maar dan met zomerspullen. Zo had ik o.a. snorkelsets aangeschaft, van Bauke en Joyce
een onderwatercamera geleend en ook een mobiel wifi-apparaat aangeschaft waardoor we overal
ter wereld internet tot onze beschikking konden hebben (een echter aanrader trouwens). Op
Schiphol bij het afgeven van onze bagage José op afstand laten staan zodat ze nog steeds niet
hoorde waar we naar toe zouden gaan. Pas bij de overstap in Parijs heeft ze te horen gekregen
waar we naar toe gingen. Jullie begrijpen natuurlijk wel dat haar eerste vraag was of ze dan niet
een koffer vol met verkeerde spullen bij zich had. Nou nee dus, want dat probleem hadden we al
opgelost. Op die manier was er een maandenlange voorbereiding afgesloten waarbij de voorpret
al enorm was!

Grand River South East: Otentic (28-2 t/m 1-3)
Onze eerste overnachtingsplek was een lokale
camping (aan de Grand River South East) waarbij
we hebben overnacht in riante hutten, maar wel met
heel basic voorzieningen. Zo waren het toilet en de
douche weliswaar afgeschermd, maar wel gewoon in
de open lucht.

De eerste dag hebben we rustig aan gedaan, maar zijn we wel in de loop van de middag met een
kajak een stuk de rivier op gegaan tot aan een mooie waterval. Het was een stuk varen tussen de
oerwouden door.
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Mensen voor ons hadden nog apen gezien, maar wij helaas niet. Wel vleermuizen. Die hebben
daar een spanwijdte van ongeveer 1 meter. Dus iets groter dan dat we hier gewend zijn.

De tweede dag hebben we een boottocht
gemaakt naar het eiland Ile aux Cerfs. De toestand van de boot was trouwens dusdanig dat hij,
denk ik, hier niet eens het water op zou mogen als we een APK voor boten zouden hebben. Toch
hebben we daar enorm genoten van
de mooie natuur, maar we hadden
helaas onze snorkelspullen niet bij
ons. Het water was kraakhelder en
buiten tropische vissen was daar
ook mooi koraal.

In de verte kon je het grote rif zien
dat om het hele eiland heen ligt.
Zeker voor een eerste kennismaking
met een dergelijke omgeving was
het al geweldig.
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De derde dag zijn we naar het eiland Ile aux Aigrettes geweest. Dat hele eiland is een
natuurreservaat. De bedoeling is dat hier de oorspronkelijke diersoorten weer een kans krijgen om
te overleven. Er zijn daar diersoorten die
alleen nog maar op dit eiland leven en
nergens anders ter wereld. Zeldzame
dieren die we zoal gezien hebben, zijn de
Mauritius-duif (roze), de Mauritius Ornate
Day Gecko (kleurrijkste gekko van het
eiland), de Mauritius Webervogel en
natuurlijk de zeer grote landschildpadden.
Die laatste dieren waren meer dan een
meter groot en ook meer dan 100 jaar oud.
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(Wordt vervolgd in het nummer van juli-augustus)
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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
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Vogel wel en wee op ons balkon
De Pimpelmezen: Op ons nieuwe adres
hadden wij een aardewerk pot (ooit
afkomstig uit een kerstpakket) voorlopig
maar even op de vensterbank van het
balkon gezet.
Daarboven hangt een pindakaaspot waar
steeds veel belangstelling voor is.
Koolmees, Pimpelmees, Grote Bonte
Specht, ja, zelfs de Roodborst komen
daaruit snoepen!
Het was ons dus helemaal niet opgevallen
dat in die pot eronder intussen een
prachtig nestje was ontstaan, de Pimpels
hadden hem geannexeerd!
Wat een vreugde! Op een hoek van het balkon daar vlak
tegenover hebben we een bronzen kunstwerk op een
sokkel: twee Merels! Geweldig, de Meesjes gebruiken de
snavels van die Merels als tussenstop op weg naar
pindakaas of nestpot! Een magnifiek gezicht! Prachtige
foto’s opgeleverd.
In het nestje kwamen intussen steeds meer eieren tot het
stopte bij 10... Na het laatste ei, of soms iets eerder, begint
het broeden, alleen door het vrouwtje, maar ze wordt wel
steeds verwend door het mannetje met heerlijke rupsjes.

Na het uitkomen van de eieren zijn de
rupsjes natuurlijk alleen voor het kleine spul.
Slechts 3 eieren zijn uitgekomen, en
daarvan slechts 2 uitgevlogen. Zowel
nummer 3 als de resterende eieren zijn
spoorloos verdwenen! (Verwijderd?
Opgegeten?)
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De Grote Bonte Specht: Op zekere ochtend zag ik iets vreemds op het balkon liggen dat bij
nadere beschouwing een Grote Bonte bleek te zijn. De arme ziel hipte van hot naar her en keek
verlangend naar boven, maar was niet in staat de rand te bereiken. Ik vermoed dat hij tijdens het
pindakaas snoepen is aangevallen, in paniek tegen een raam geknald en toen voor enige tijd niet
kon vliegen. Ik heb uren met hem doorgebracht! Eten en drinken verschaft, op mijn buik liggend
foto’s gemaakt. Tenslotte heb ik hem na vele uren maar gevangen en buiten tegen een grote
boom gezet; hij klom als een raket naar boven, nog steeds was vliegen niet zijn ding!
De groeten van Rob
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Corona uit en thuis

Bij de prijsuitreiking na afloop van het laatste
eurotoernooi van 6 maart hadden Ankie en ik
prijs.
Wij kozen voor 2 plantenstekken, die we bij
ons chalet hebben geplaatst.
Eén stek is een rozenstruik en kijk eens wat
die het uitbundig doet, tot ons genoegen!
Hoe de andere stek het gaat doen, is
vooralsnog even afwachten, die is alleen nog
maar groen blad.
Met dank,
Ankie en Herman Kok

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Karel en Herman hebben deze coronatijd goed
gebruikt. In goede samenwerking en op afstand
van anderhalve meter van elkaar hebben ze
samen heel eendrachtig een schitterende
aanvulling van de keukeninrichting voor elkaar
gemaakt.
Namens alle Amicalers bedankt!
Tot nu toe hebben nog weinigen het kunnen
bewonderen. We kunnen niet wachten op de
heropenstelling van de kantine. Hopelijk duurt het
nu niet lang meer.
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
Corona lost op bij Amicale
Wat mij betreft heeft het veel te lang geduurd. Donderdag 12 maart zoemde het al rond. Gaan we
deze maandag nog boulen? Na enig nadenken en heen en weer gepraat was het duidelijk dat we
platgingen. Geen boulen en ook niet weten hoe lang dat zou gaan duren.
Nou, ik heb het gemist, had ook geen alternatief omdat ik me aan de Coronaregels wilde houden.
Ik hoorde later dat er toch wel boulers waren die het verantwoord vonden op ons terrein te spelen.
Daar was immers makkelijk te komen, even langs of over het hekje. Zelfs leden van andere
verenigingen meldden zich.
Gelukkig viel de periode toch nog wel
mee. Maandag 18 mei bleek dat we weer
mochten starten. Er waren toen al heel
wat protocollen gepasseerd. Er moest
immers flink wat geregeld worden om
Coronaveilig te sporten. De gemeente
Leusden hielp mee met het leveren van
gel en een geel hesje, dat Rudolph en
Peep het beste paste. Zij namen op
maandag en woensdag op zich om alles
in goede banen te leiden en de regels op
naleving te controleren.
Het was goed te doen, toch. Het
moeilijkste was eigenlijk het feit dat er
geen toilet open mocht. Dat weerhield
enkele spelers ervan om te komen. De
tweede week kregen we toestemming om een toilet te openen. Opgelost. De belangrijke regel om
voldoende afstand te houden was ingewikkeld. Zeker als je je boules wilde pakken na een
gespeelde mène, liep je de kans om te
dichtbij te komen. Al doende bleek het ‘t
meest handig om met je voeten je eigen
boules weg te schoppen om ze op een
verder gelegen plek op te pakken.
Ook het butje was niet meteen helemaal
duidelijk. Het beste was dat ieder zijn
eigen butje gebruikte . Toch werden daar
wel vergissingen mee gemaakt, vooral als
het butje dezelfde kleur had als dat van
een ander. Al met al ben ik er nog niet
ziek van geworden. Ik wacht ‘t even af, je
weet het niet, maar ik heb er het volste
vertrouwen in, in aanmerking genomen
dat iedereen zichtbaar zijn best deed om
het zo verantwoord mogelijk te houden.
En nu maar hopen dat het niet allemaal voor niets is geweest en we uiteindelijk kunnen boulen
zoals we dat het liefst willen. Ik ben wel benieuwd wat we overhouden van al deze regels. Want
het wordt vanzelf gewoon als je dingen langere tijd blijft doen.
Zullen we elkaar ooit nog handen gaan geven voor de wedstrijd? Blijven we voortaan alleen
spelen met eigen butjes? Zullen we onze handen net zo gaan verzorgen als nu? Blijven we onze
ballen ontsmetten? Houden we het vol om de juiste afstand te houden en hoe lang moet dat dan?
Ik ben benieuwd.
Hans Hijne
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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
Woensdag 3 juni

clubmiddag

Piet & Hans dS

Maandag 8 juni

clubavond

Arno

Woensdag 10 juni

clubmiddag

Rob & Henk

Maandag 15 juni

clubavond

Carla

Woensdag 17 juni

clubmiddag

Peep & Marian

Maandag 22 juni

clubavond

Evert

Woensdag 24 juni

clubmiddag

Kees & Ada

Maandag 29 juni

clubavond

Joyce

Woensdag 1 juli

clubmiddag

Chris & Ursula

Maandag 6 juli

clubavond

Carla

Woensdag 8 juli

clubmiddag

Fred & Egbert

Maandag 13 juli

clubavond

Slimen

Woensdag 15 juli

clubmiddag

Piet & Hans dS

Eurotoernooi

Carla & Herman

Maandag 20 juli

clubavond

Pauline

Woensdag 22 juli

clubmiddag

Tijmen & Gerrit

Maandag 27 juli

clubavond

Arno

Woensdag 29 juli

clubmiddag

Rob & Henk

???

Bovenstaand rooster is pas geldig als we weer normaal kunnen boulen.

Gastboulen
Als Corona geen roet in het eten gooit, komt een gezelschap op 31 mei gastboulen.

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2020
1 juli

2 september

30 september 28 oktober

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
juni
1 juni
4 juni
6 juni
13 juni
13 juni
15 juni
16 juni
21 juni

Slimen Ben Ahmed
Eliza de Neef
Pauline Bisschops
Johanneke Bokhorst
Gilbert van Oostveen
Kees van ‘t Klooster
Bauke Bokhorst
Bertus Danen

Husselleidersrooster
?
?
?
?
?
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