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Clubblad
29e JAARGANG Nr. 3, maart 2021
“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: 31 maart (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

penningmeester@amicaledepetanque.nl

Wedstrijdcommissie:

Bauke Bokhorst

Gebouw en Terrein:

Herman Kok

Algemeen bestuurslid:

Bart Berens

Algemeen bestuurslid:

Marian Vreeswijk

wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl
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Van de redactie
Wat een goed gevoel voor de redactie dat de APropos ook in coronatijd zo goed gevuld kan
worden. En niet alleen goed gevuld maar ook zeer leesbaar. En als je uitgelezen bent ben je nog
niet klaar. dan kan je beginnen aan de puzzel van namen van onze leden.
Maar eerst de tien vragen. Dit keer ingevuld door Joop de Wilde. Joop is er echt voor gaan zitten
en vertelt uitgebreid over de kleine, jonge Joop, over zijn ontwikkeling tot journalist en over zijn
leven en hobby’s in deze tijd. Erg interessant om te lezen.
Ons los redactielid Pauline heeft ook haar bijdragen geleverd. Leuke belevenissen uit haar leven
gegrepen.
Iets over de bestelling van de boule-boekjes van Max. Ik heb 22 bestellingen gedaan, daar kan
Max niet over klagen. Er was echter bij andere clubs te weinig belangstelling vooralsnog, zodat
Max nog niet kan overgaan tot uitgave van de boekjes. Dat komt later, waarschijnlijk na corona,
als er meer bestellingen binnen zijn. Zo lang wachten wij af.
Misschien de aftrap voor een nieuwe rubriek: hoe gaat het met ons in Coronatijd? Ik (Hans) bijt de
spits af met mijn vervelende besmetting. Misschien volgen er meer reacties.
Rob, onze kunstschilder, heeft weer een prachtig schilderij gemaakt: Kruiskamp 42. Een inkijkje
hoe moeilijk het is om zo’n werk te maken.
Verder wat leeswaardige voorvallen rond het boulen, uit de literatuur bij gebrek aan eigen
belevenissen.
Veel leesplezier.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Wij repareren klokken
Bel voor informatie : 06-22883015

6

Van het bestuur

We staan nog steeds allemaal in de wachtstand, maar er zijn toch tekenen dat het over een tijdje
weer een beetje normaal zal zijn. We putten er moed uit om nog even vol te houden.
Het bestuur houdt de zaken van Amicale zo goed mogelijk bij om direct de knop om te kunnen
zetten als dat kan.
We verzorgen onze accommodatie, de banen en de hal. Deze laatste heeft even moeten wachten
na de laatste hevige storm. De firma Bloemendal is gekomen om een voorlopige afdichting van
het gat in het dak aan te brengen, en toen kwam de sneeuw en toen kwam de vorst. Gelukkig was
het zeil voldoende om verdere ellende te voorkomen. Binnenkort zullen ze het definitief oplossen,
zeggen ze.
Er zijn enkele initiatieven binnen en buiten de boulewereld die inspelen op een nieuwe start na
corona. De gemeente heeft contact gezocht met de sportverenigingen in Leusden om te zien wat
we samen kunnen doen. Amicale overlegt met andere verenigingen op het Buiningpark hoe we
het kunnen aanpakken om met name ouderen aan het sporten te krijgen. De NJBB en de Afdeling
Midden, waar wij toe behoren, hebben allerlei plannen uitgewerkt om bijvoorbeeld competities
weer te laten draaien.
Niet dat er helemaal niets gebeurt, dus. Maar we moeten toch nog steeds wachten op het
verlossende woord uit Den Haag. Hopelijk komt dat gauw. Door het mooie weer gaat het
kriebelen!
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Van de leden
10 vragen aan …..
1. Wie ben je?
Toevallig is er kortgeleden een artikel gepubliceerd
dat een goed antwoord geeft op deze vraag.

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., Evert,
Henk R., Pascal, Jan H.,
Humphrey, Bauke, Slimen, Joop

Hoe vreemd kan een dubbeltje rollen?
Hoe verzeilt iemand in de journalistiek en hoe kunnen kleine gebeurtenissen in het leven
veranderen in belangrijke keerpunten? Terugkijkend op mijn loopbaan kan ik niet anders dan
vaststellen dat een dubbeltje vreemd kan rollen. En terugkijkend kom ik tot de conclusie dat een
frater op de lagere school, de concurrentiestrijd tussen drie kranten in Amersfoort, een luie
bedrijfsjournalist bij Philips Telecommunicatie en het eerste visum voor Saoedi Arabië voor een
Hilversumse verslaggever de keerpunten in mijn leven waren.
Het verhaal begint met een frater op de lagere school en eindigt met het eindredacteurschap van
de programma’s op Radio 1 en Radio 5 van de Avro.
Frater Majella was een wat oudere man die lesgaf op de St. Jorisschool in Amersfoort. Voor mij
was veel belangrijker dat hij er op de vrije woensdagmiddagen met jongens op uit trok om ze wat
meer kennis bij te brengen over de natuur. Voor elk plantje of vogeltje dat je wist te herkennen en
te benoemen, kreeg je één punt. Met dien verstande dat de hele middag alleen de eerste mus en
het eerste madeliefje goed was voor een punt. Als je voldoende punten had verzameld, kreeg je
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een boekje over bijen, planten, vogels, mossen of een ander flora- of fauna-onderwerp. Zo
ontstond bij mij de liefde voor de natuur.
Op iets latere leeftijd werd ik lid van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(KNNV),afdeling Amersfoort. Die vereniging organiseerde ieder weekeinde excursies. Er waren
toentertijd drie kranten in Amersfoort: De Amersfoortse Courant, het Dagblad voor Amersfoort
(kopblad van het Parool) en het Centrum. Eén van de leden van de KNNV schreef iedere week
voor de Amersfoortse Courant, onder de schuilnaam Cristatus, een verslag over de excursies van
de verenigingsleden. Het waren altijd zeer lezenswaardige stukjes die door een zeer breed publiek
gelezen werden. Iedereen kende Cristatus! Dat wekte jaloezie bij Het Centrum, een regionale
katholieke krant met verschillende edities. De twee journalisten die de Amersfoortse redactie
vormden, waren Felix Thijsen (Het Binnenhof - De Nieuwe Pers – Het Centrum – kinder- en
science fiction-boeken, speelfilmscenario’s en televisieseries) en Wim Iking (Het Centrum – adj.
hoofdredacteur De Gelderlander). Zij benaderden de KNNV, Amersfoort met de vraag of één van
de leden wekelijks een stukje voor Het Centrum kon schrijven. De vereniging bestond toentertijd
uit een verzameling “grijze, oude duiven”. Die zagen helemaal niets in het verzoek. Om ervan af te
komen zeiden ze: “Vraag dat maar aan het jongetje van De Wilde”.
En zo kon het gebeuren dat een van de redacteuren bij mijn ouders aanbelde met de vraag of
Joop de zondag erna een “stukkie” voor de krant wilde schrijven. Ik schrok me te barsten. Zestien
jaar oud met een dikke onvoldoende op het rapport voor Nederlands. Een stukkie schrijven voor
de krant zag ik totaal niet zitten. Een week later kwam de redacteur weer langs. Mijn moeder zei:
“Hij doet het niet. Hij zegt dat hij dat niet kan”. “Dat is jammer,” zei de redacteur, “want ik reken er
eigenlijk wel op. Hier is een stapel kopijpapier en zeg maar dat hij zondag wat door de bus gooit”.
Dat werd dus mijn kennismaking met de journalistiek. Het verzinnen van een schuilnaam moest
als eerste gebeuren. Dat werd “Coracias”, de wetenschappelijke naam van een kleurrijk vogeltje
dat in het Nederlands “Scharrelaar” heet. Daarna met
bloed, zweet en tranen die zondag erna mijn eerste
stukkie getikt. De maandag erna met kloppend hart
naar de Langestraat, naar het gebouw van Het
Centrum. Daar werd iedere middag de nieuwe krant
tegen de ramen geplakt. Mijn vinger ging over het
glas langs de pagina’s en de kolommen. DAAR
STOND HET!!! “Coracias zag ze vliegen, de huismus
en de witte kwikstaart” Mijn schuilnaam niet alleen
onder de redactionele bijdrage maar zelfs in de kop
van het artikel. Jullie begrijpen dat ik apetrots naar
huis holde. Vanaf dat moment zat ik elke
zondagmiddag op de schrijfmachine te rammelen. Na
een paar maanden belde Felix Thijsen op met de
vraag of ik die avond niet even naar de
jaarvergadering van de dahliavereniging kon gaan.
Dahlia’s waren ten slotte ook bloemen. Al snel
volgden jaarvergaderingen van de
geitenfokvereniging, de zangvogelvereniging, de
hondenfokvereniging en andere flora en fauna
gerelateerde bijeenkomsten. Daarna volgden
agrarische bijeenkomsten en uiteindelijk werd ik als 17/18-jarige af en toe ingezet als
stadsverslaggever. Al snel werd ik ook de correspondent voor het ANP voor de regio Amersfoort.
Naast mijn liefde en belangstelling voor de natuur was ik ook gefascineerd door techniek en met
name elektronica. Op zolder bouwde ik als kleine jongen al mijn eerste kristalontvangers en
uiteindelijk een compleet radio-ontvangststation voor de korte golf. Er stond een telexapparaat
waaruit de teksten van buitenlandse nieuwsagentschappen rolden en een bandrecorder die 24 uur
per dag de gesprekken op de radiofrequentie van de politie vastlegde. Via die fascinatie kwam ik
terecht bij Philips Telecommunicatie waar ik een opleiding zou krijgen tot meettechnicus. Dat is er
dus nooit van gekomen. Op een gegeven moment werd de toenmalige bedrijfsjournalist vanwege
lui gedrag de straat op geschopt en werd mij gevraagd zijn functie over te nemen. In de twintig
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jaar die volgden, reisde ik als bedrijfsjournalist, persvoorlichter en public relations officer de hele
wereld over. In mijn vrije tijd deed ik eerst de persvoorlichting voor de Nederlandse
Onderwatersport Bond (maakte 1200 duiken), later voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging
voor de Luchtvaart, Afdeling ballonvaren (maakte bijna 600 ballonvaarten), bleef ANPcorrespondent en werkte bij de ziekenomroep.
In 1986 kreeg Wim van der Elst, verslaggever bij Avro Radiojournaal (later Urenco), als eerste rtvjournalist een visum voor Saoedi Arabië om verslag te doen van het Nederlandse bedrijfsleven in
de zandbak. In de voorbereiding op zijn reis bracht hij bezoeken aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische zaken en het Nederlandse Centrum voor
Handelsbevordering. En overal kreeg hij te horen: “Als je wil weten hoe je als journalist in Saoedi
Arabië je werk kunt doen en waar je wezen moet, dan moet je maar even praten met Joop de
Wilde van Philips”. En zo geschiedde. Op basis van al mijn ervaringen tijdens bezoeken aan
Saoedi Arabië voor het organiseren van persconferenties, tentoonstellingen en het maken van
documentaire films over de vernieuwing en uitbreiding van het telecommunicatienetwerk kon ik
Wim van der Elst goed helpen.
Wim was een beetje jaloers op de vele reizen die ik over de wereld maakte, en stelde als geintje
voor om van baan te wisselen. Mijn antwoord was: “Nou, nu nog even niet, maar iets voor de radio
doen lijkt mij wel spannend”. Een dag later belde hij op of ik naar de Avro kon komen voor een
gesprek met Jan de Visser. Om een heel lang verhaal kort te houden een verslag in zes zinnen.
Jan de Visser: “Wat komt u doen?” “Nou, Wim van der Elst heeft mij gevraagd met u te praten.
Misschien zou ik iets voor het radiojournaal kunnen doen.” “Wat denkt u daarvoor te kunnen?”
“Nou ja, ik heb wel wat gedaan voor een ziekenomroep, werk als correspondent voor het ANP,
ben geïnteresseerd in de technische kanten van radio, schrijf voor kranten en werk bij Philips
Telecommunicatie als bedrijfsjournalist, public relations officer en persvoorlichter.” “Mooi,
volgende week maandag beginnen!”. En zo kwam ik bij de radio terecht. Zeven jaar lang overdag
bij Philips en ’s avonds en in de weekeinden bij Avro Radiojounaal. Daarna stapte ik volledig over
naar de Avro als bureauredacteur/verslaggever voor het journaal. Mijn carrière bij de Avro
eindigde als eindredacteur voor alle radioprogramma’s van de Avro op Radio 1 en Radio 5.
Ik zei het eerder: een dubbeltje kan vreemd rollen. Een frater die mij de liefde voor de natuur bij
bracht, de liefde voor de natuur die mij in aanraking bracht met de krant Het Centrum, de affiniteit
met techniek die mij bij Philips Telecommunicatie deed belanden, een journalist van Avro
Radiojournaal die eigenlijk wel zijn baan voor die van mij wilde verruilen en mij in contact bracht
met Jan de Visser van het radiojournaal, en uiteindelijk mijn overstap naar de radio. Ik heb er geen
moment spijt van!
Na mijn pensioen bleef ik de wereld over trekken. Als vrijwilliger voor de overheid op het gebied
van radio en televisie werkte ik vijf keer een maand in Indonesië, twee keer een maand in
Bulgarije, in Georgië, Zambia en Tanzania. Het houdt je van de straat zullen we maar zeggen.
Joop de Wilde
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Uit mijn archief kwam de brief tevoorschijn die de toenmalige secretaris, Paul Knuijt, mij op
17 februari 1977 schreef en waarin hij mijn inschrijving als lid bevestigt. Eenzelfde brief met
dezelfde datum zit ook van Carla in het archief.
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Een vereniging waar je zolang lid van bent, laat je niet zo gauw in de steek. Wel heb ik altijd
bij een andere vereniging een tweede lidmaatschap gehad. Eerst in Den Dolder, daarna in
Bunschoten en nu bij de Hakhorst. Maar Amicale is altijd, ondanks zeer onplezierige
ervaringen in het verleden, mijn eerste vereniging gebleven.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
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Het meest aantrekkelijk aan het spel vind ik de combinatie van techniek, tactiek, mentale
instelling en het samenspel met een goede maat.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Veel minder dan in het verleden. Toen speelde ik meestal drie avonden in de week en vaak
nog wedstrijden in het weekeinde. Dat ik minder ben gaan spelen, kwam vooral omdat er
een periode bij de club is geweest waarin clubjes werden gevormd en de sfeer daardoor
veranderde. Dat heeft er ook toe bijgedragen dat er meer mensen minder vaak kwamen
spelen en er speelavonden verdwenen. Dat dat gebeurt, is jammer maar gelukkig verleden
tijd. Op de horst waar ik woon ligt een mooi boulebaantje. Daar speel ik ook van tijd tot tijd
op.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Sinds ik met boulen begon, heb ik altijd aan competities meegedaan. Maar alleen in het
winterseizoen: NPC; vele jaren samen met mijn vrouw Carla en Slimen ben Ahmed de
Winter Triplettencompetitie; en nu al vele jaren samen met mijn beste boulemaatje en
vriend Slimen ben Ahmed de Winter Doubletten Competitie. In die competitie zijn we vele
keren kampioen in de eerste klasse geweest. Dat bracht ons dan weer naar de
hoofdklasse. Als we beiden op dreef zijn, kunnen we ook in die klasse heel wat partijen
winnen, maar de geschiedenis laat zien dat het meestal net een maatje te groot was
waardoor we weer naar de eerste klasse terugvielen. Wat ook bijzonder leuk is, is de
gezamenlijke competitie met de Hakhorst.
7. Help je ook als vrijwilliger mee bij iets van onze club? Zo ja, waarmee dan? Zo nee,
waarom niet?
Volgens mij kan ik met een gerust hart verklaren dat ik altijd in ruime mate mijn bijdrage
heb geleverd aan het vrijwilligerswerk binnen de club. In het verleden heb ik de toenmalige
website van de club gebouwd en tien jaar lang onderhouden. Samen met Carla doe ik alle
inkopen voor de bar en organiseren wij alle gastbouleparty’s. Deze gastbouleparty’s zijn
een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. Bij de uitvoering van de party’s krijgen
we gelukkig ook veel hulp van andere leden. Daarnaast ben ik de AVG-coördinator van de
club en lid van de Arbitrage Commissie.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
Naar mijn gevoel is er een te grote scheiding van spelers op
de woensdagmiddag en spelers op de maandagavond.
Begrijp mij goed. Ik veroordeel het zeker niet. Het is
begrijpelijk en ik weet er ook niet direct een oplossing voor,
maar het is wel jammer.
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Bijna zou ik zeggen dat ik daar eerder een boek over zou
kunnen schrijven dan deze vraag kort beantwoorden. In mijn
leven maakte ik ongeveer 1200 duiken. in tropische wateren,
in grotten, onder het ijs, op wrakken op de Noordzee.
Daarna ging ik ballonvaren en maakte over de hele wereld
ergens tussen de 500 en 600 ballonvaarten. De mooiste
vaart was samen met Carla in de winter over de
besneeuwde Alpen.
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Na mijn pensionering als eindredacteur van alle Avro-programma’s op Radio 1 en Radio 5
bleef ik de wereld overtrekken. Als vrijwilliger op het gebied van radio en televisie werkte ik
voor de overheid vijf keer een maand in Indonesië, twee keer een maand in Bulgarije, in
Georgië, Zambia en Tanzania. Het houdt je van de straat zullen we maar zeggen.
Fotografie heeft ook altijd mijn grote belangstelling gehad. Jarenlang een eigen donkere
kamer gehad waarin ik naast de traditionele fotografie veel vervreemdingstechnieken
beoefende zoals gomdrukken, rastertechnieken en kleurscheidingen. Tijdens mijn vele
reizen over de wereld ging de camera altijd mee. Het werd een tweede beroep.
Nu gebruik ik de camera ook veel op de microscoop in het onderzoek dat ik doe aan
planten en vooral aan varens. Bij deze fotografie pas ik veel fotostacking toe. Bij
macrofotografie of fotografie van microscoopbeelden heb je bijna nul dieptescherpte. Om
een voorbeeld te noemen: je wil een insect fotograferen met een behoorlijke vergroting.
Dan kun je scherpstellen op een aantal facetten van het facetoog en de rest is onscherp.
Dat is op te lossen met fotostacking. Je maakt ergens tussen de vijftig en tweehonderd
foto’s waarbij de scherptestelling van de camera steeds iets verder naar achteren komt te
liggen. Die tweehonderd foto’s worden in een softwareprogramma gestopt en er rolt
uiteindelijk een foto uit waar het insect van kop tot staart haarscherp op staat.
Tot slot nog even aandacht voor het
plantenonderzoek dat ik doe. Mijn specialiteit
is: varens. Voor verschillende instanties heb ik
onderzoek gedaan naar de muurvarens in de
wijk Vathorst in Amersfoort, naar varens op de
Begraafplaats Rusthof en de varens in het
Waterwingebied van Vitens in Soestduinen.
De verslagen daarvan kun je vinden op
internet.

https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/amersfoort/NLM35_Rapport%20Muurvare
ns%20Vathorst.pdf
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/amersfoort/NLM42_Inventarisatie%20Var
ens%20Begraafplaats%20Rusthof.pdf
10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de andere
leden om te weten?
Naar mijn mening zou het een goede zaak zijn de samenwerking met JBC De Hakhorst
verder te intensiveren met als uiteindelijke doel het samengaan van beide verenigingen.
Een eerste belangrijk stap op weg naar dat einddoel zou kunnen zijn tegen lage kosten
(niet meer dan de administratieve kosten) alle leden van beide verenigingen een tweede
lidmaatschap aan te bieden van de club waarvan men geen lid is.

Joop de Wilde

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Pauline Bisschops.
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
’n Cadeautje
Het is leuk om een stukje te schrijven voor ons
clubblad. Ik vraag me alleen wel eens af: zou het
wel gelezen worden?
Nou, de bevestiging kreeg ik deze week. In
APropos van februari vertelde ik over mijn
probleem met een balpen die leeg was + geen
nieuwe meer in de la + de envelop met een pen
op de deurmat.
Tot mijn verrassing vond ik een paar dagen
geleden een bundeltje balpennen op mijn
deurmat, met een briefje eromheen: groeten van
Kees en Ada.
Nou, dat was natuurlijk heel leuk om te vinden en
een bewijs dat ons clubblad wel degelijk een
functie heeft. Gewoon doorgaan dus!
Pauline
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Een glimlach om een leuke herinnering

Vrijdagavond, 29 januari; een nieuwe serie 2-voor-12 begint. Altijd leuk om naar te kijken, want je
weet: je bent nooit te oud om te leren. Eerst twee nieuwe kandidaten voor een eerste ronde, dan
twee spelers voor een tweede ronde. Ze zijn er klaar voor. (Deze twee heren hadden in december
ook meegedaan).
Vraag 5: (je ziet een foto: een stoere man met naast zich een sportwagen en een tractor) “Hoe
heet de oprichter van de Italiaanse autofabriek; oorspronkelijk tractorbouwer uit het zuiden van
Italië?”
De kandidaten kijken elkaar aan: wie kan dat zijn? Denkrimpel …..”dat moeten we opzoeken”,
hetgeen niet lukt. Na lang aarzelen komt hun antwoord: “Maserati”. Een zwarte M verschijnt in de
balk. Niet goed dus.
Ik had meteen het antwoord: dat is natuurlijk Lamborghini.
En, floep! daar ben ik zo maar terug in het jaar 1990.
Coen en ik waren toen, met onze dochter Stella en haar gezinnetje, op vakantie in Normandië.
Vanaf 1980 bezochten we elk jaar de duincamping in Le Rozel “Le Ranch”, 25 km. onder
Cherbourg, t.o. de kanaaleilanden Guernsey en Jersey.
Ons eerste kleinkind, Joey, was toen net drie jaar, een heerlijk knulletje. Wij verkenden de
omgeving en kwamen ook in een dorp, enkele kilometers van de camping vandaan, Diélette. Daar
stond voor een garage een grote tractor (immens groot natuurlijk voor onze kleinzoon). “Oh, kijk,
een Lamborghini”, zei opa. “Dat is een mooie tractor, Joey!”
Met grote ogen stond hij te kijken en toen
kwam er, zonder haperen, uit zijn mond:
“LAMBORGHINI”. Nou, wij waren
helemaal verbaasd en vertederd
natuurlijk. Hij heeft het nog vaak moeten
horen en oma is het nooit vergeten.
Ik had het antwoord dus meteen goed.
Een mooie herinnering; zo kostbaar,
vooral in deze donkere tijd.
(Trouwens, de tweede-ronde-spelers
verloren royaal van de nieuwe
kandidaten.)
Pauline
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Philipsstraat 5 – 0.03
3833 LC Leusden
Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl
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Leusden, 10 februari 2021

Brief van Max Bremer over
“Het Butje”

Beste boulersvrienden,

Stel je even het volgende voor.
Het is oktober 2020 als je de laatste hand legt aan een boek, waaraan je 7 maanden dagelijks
vele uren hebt gewerkt ter opvulling van de vrijgekomen tijd door coronamaatregelen. Dan zit je in
een bepaald schrijfritme en wil je graag doorgaan, maar met wat?
Zo ontstond mijn plan voor de actie ‘Het Butje’, waarover ik jullie heb geïnformeerd.
Daarbij hoopte ik op hervatting van de clubactiviteiten in februari, maar niets is minder waar en het
eind van de tunnel is nog niet in zicht. Ik kreeg in december uiteenlopende reacties op mijn
aanbod, van afhoudend tot zeer enthousiast, maar veel te weinig om een prognose te kunnen
maken.
De deadline voor bestellingen was 31 januari jl., dus best spannend want ik moet minimaal 1.000
boeken laten drukken om deze tegen de aangeboden lage prijs te kunnen leveren. Dat leek me bij
170 aangeschreven clubs met totaal 15.000 leden gemakkelijk haalbaar.
Echter, als ik nu de balans nu opmaak, moet ik helaas concluderen dat mijn op het oog
aantrekkelijke clubactie niet uit de verf is gekomen, vooral door het gebrek aan normale
communicatie vanwege de coronamaatregelen.
Concreet:
Van 11 clubs kreeg ik bericht dat het bestuur besloten had (vooralsnog) niet mee te doen.
Enkele clubs meldden wel mee te willen doen maar bestelden niet.
Er zijn slechts 13 clubs die wel bestelden, variërend van 2 – 22 boeken.
Het totaal aantal komt daarmee op 120 boeken.
Leveren via print on demand is mogelijk maar kost 10 euro per boek.
De verpakkings- en verzendkosten komen via DHL op 5 euro per doos tot max. 30 boeken.
Wat zouden jullie dan doen?
De actie ‘Het Butje’ wordt opgeschort
Ik heb besloten de actie voor onbepaalde tijd op te schorten, misschien wel tot na de zomer.
Maar dat boek komt er. Aan mij zal het niet liggen.
Gelet op enkele reacties heb ik de indruk gekregen dat er clubs zijn die denken dat ik streef naar
een hoog verkoopcijfer om wat te verdienen. Haha, die tijd ligt ver achter me. Lees mijn website
https://www.boekvanmax.nl/over-mij en je begrijpt wat ik bedoel.
Zelf heb ik aan één boek genoeg. Dat ligt op mijn bureau als gratis proefdruk en ziet er gelikt uit.
Proeflezers zijn enthousiast. Zien is kopen, daar ben ik zeker van. Ik heb al ideeën om dat
mogelijk te maken maar dat blijft nog even een verrassing.
Deze actie doe ik dus niet voor mijzelf maar voor de clubs, gewoon spontaan, omdat ik het
spelletje zo leuk vind en ik het zo jammer vind dat we niet meer gezellig met elkaar kunnen
boulen, waardoor sociale contacten en baropbrengsten wegvallen.
Met ‘Het Butje’ houd ik mijn hand op voor wie eruit wil nemen, maar iedereen zal er begrip voor
hebben dat ik zelf geen verlies wil lijden bij geleend geld.
Voornemen tot herkansing
Als de omstandigheden in Nederland zodanig zijn genormaliseerd dat het clubleven weer terug is
zoals het was, dan kom ik met een nieuw aanbod, opgefrist met ideeën die aantrekkelijk genoeg
zijn voor grotere clubdeelname bij hogere aantallen bestellingen, zodat we de nodige 1.000
boeken ruim gaan halen.
Dit geldt ook voor de clubs die nu besteld hebben. Willen jullie dat intern communiceren? Geld
terugboeken hoeft niet want ‘Het Butje’ komt er, zij het later dan gedacht.
Laten we met z’n allen hopen dat we niet te lang hoeven wachten.
Met boulersgroeten,
Max Bremer
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’n Lintje
Maandag, 15 februari…..in grote delen van het land geldt code rood door ijzel. Het kan spekglad
worden door regen en ijzel, alles samenhangend met invallende dooi.
Maar wat was het een heerlijke winterweek. Stel je voor, sneeuw die zo maar een hele week bleef
liggen; hoe lang hebben we dat al niet meer beleefd! Iedere dag zon en strakblauwe luchten:
genieten.
Het bleef natuurlijk wel uitkijken als je naar buiten ging, want het was plaatselijk ook behoorlijk
glad. Als je zoals ik vier keer per dag de hond moet uitlaten, ja, dan moet je wel.
Nou, ik kon dat onbekommerd doen, dankzij mijn spikes. Ik heb ze al jaren – ook jarenlang niet
gebruikt – maar nu kwamen ze weer uit de kast. Ik werd natuurlijk van alle kanten gewaarschuwd:
kijk uit dat je niet valt; enfin, je weet wel …. Als je ouder wordt en je breekt iets …
Ik kon lekker relaxed mijn 10.000 stappen lopen per dag, dankzij mijn spikes.
Vanmorgen dacht ik: degene die ze uitgevonden heeft, verdient eigenlijk een lintje.
Pauline

Bericht over de licenties
Wij van Amicale zijn aangesloten bij de NJBB. Daarvoor krijgen we ieder een licentie waarmee
we kunnen deelnemen aan de dingen die de bond organiseert. Maar dat is door corona op een
spaarpitje gezet. Er gloort niettemin enig licht aan de horizon: misschien dat in de loop van dit jaar
weer wat mogelijk wordt, qua boulen.
Als het zover is dat we elkaar weer kunnen zien, zal ik zorgen dat ik voor ieder lid de licentie
beschikbaar heb. Dan kun je er weer lekker tegenaan.
Peep
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Eind goed, al goed ….gelukkig!
Vorige keer in de APropos liet ik me ontvallen in het
schrijven van de redactie dat er een lid van de redactie
besmet was met het Coronavirus. Dat was niet Peep,
wat een paar leden dachten, maar dat was mijn
persoon. Ik ben zelf best geïnteresseerd wat het virus
met onze leden doet. Zijn er meer
besmettingsgevallen, waarvan we niet horen? Zijn er leden met milde klachten of juist met
zwaardere symptomen of zelfs ziekenhuisopnames? Ik weet het niet. Hoe komen onze leden de
Coronatijd door? Is het moeilijk om zo lang niet te boulen en wat doet dat met ons? We willen het
graag weten en daarom trap ik maar af met mijn Corona-lotgevallen.
Vorig jaar met kerst waarde het virus flink rond met als gevolg dat de regels werden aangetrokken.
Er mocht voortaan maar één persoon op bezoek met inachtneming natuurlijk van de normale
richtlijnen. Wij waren van plan om met kerst de hele familie uit te nodigen; dat betrof dan vier
kinderen met aanhang en een kleinkind. Van lieverlee besloten we om nu in tweetallen onze
kinderen te ontvangen, want dat mocht dan met de feestdagen. Dan ben je wel de hele kerst zoet.
We hebben een grote tafel, dus de afstand kon gemakkelijk gehouden worden.
Het laatste tweetal was mijn zoon en zijn partner. Het was gezellig en verantwoord, dachten we.
Tot ik de dinsdag daarop bericht kreeg dat mijn zoon positief was getest naar aanleiding van
klachten (zijn schoonvader was bij een eerder bezoek negatief getest met een sneltest; dat bleek
later niet correct, de oorzaak was dus niet moeilijk te achterhalen). Ik was net op bezoek bij mijn
kleinkind en haar zwangere moeder en zorgde dat ik daar snel weg kwam. Ik was immers in
gezelschap geweest van wat nu bleek, een mogelijk besmet persoon. De regel is dan vijf dagen
quarantaine en testen, of tien dagen in afzondering. Ik besloot, ook al omdat ik me slechter begon
te voelen, me te laten testen en ook Inge vond dat een goede gedachte. De volgende dag kregen
we de uitslag en Inge bleek negatief, maar ik positief. Dat betekende eigenlijk dat we ook
binnenshuis maatregelen moesten gaan nemen. Afstand houden van elkaar, apart slapen en bij
nauwer contact monddoekjes voor.

Met de jaarwisseling naar de klok van twaalf toe brak de ziekte echt door bij mij. Geen lekkere
hapjes en niet klinken om middernacht, maar steeds zieker en verlangend naar mijn bed. De
volgende dag, Nieuwjaar, bleek ik al boven de 39 koorts te hebben. Ik kon mij nog maar heel
moeilijk bewegen en was ook wel benauwd. De koorts werd alleen maar hoger en Inge haalde er
een Corona-dokter bij. Die vermoedde bovenop Corona een bacteriële infectie waar hij mij
antibiotica voor voorschreef. Daar werd ik nog veel zieker van en Inge vreesde ergere dingen. Ik
sprak niet meer duidelijk en helder en de dokter overwoog een opname in het ziekenhuis. Hij zei
tegen Inge dat als ik niet meer in staat was een volledige zin uit te
brengen, hij gewaarschuwd wilde worden. Dus Inge bleef mij stimuleren
om iets duidelijks te zeggen. Ik kreeg er iets uit dat haar tevreden
stemde: ‘Als twee mensen elkaar een hand geven, dan is dat een
afspraak!’ Het sloeg nergens op, maar het was wel een volledige zin.
Toen ik haar maande ook naar bed te gaan, was ze zo ver om dat maar
op te volgen. De opname in het ziekenhuis wilde ik echt niet. Ik zag een
overvol ziekenhuis met gestreste overdrukke verpleging niet zitten.
Gelukkig hoefde ik ook niet.
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De dagen daarop bleek er weinig vooruitgang. De koorts bleef, ondanks de kuur, ik zweette mijn
bed uit. (Wel eens meegemaakt? Je hele pyjama doorweekt, de lakens van het bed doornat, geen
droog plekje meer te vinden zodat je wel gedwongen wordt om eruit te gaan, kleren te wisselen en
je bed te laten verschonen om daarna misschien weer dezelfde gang te gaan.) De vermoeidheid
werd steeds groter maar je wilt eigenlijk ook niet naar dat nare bed en die nare slaapkamer. Het
eten smaakte niet erg, hoewel ik geen verlies van smaak en reuk ondervond. Daar was ik heel blij
mee. Al met al een erg nare tijd. Inge’s bezorgdheid werd niet minder en ze haalde er mijn
huisarts bij. Die stelde ons gerust. Na onderzoek vond hij eigenlijk dat ik alleen nog maar beter
kon worden. Hij stimuleerde zelfs overdag meer uit bed te blijven om ’s nachts beter te kunnen
slapen. De kuur was af, dat hielp ook en Inge stortte zich op de verzorging. Zo zijn we de maand
januari doorgekomen.
Langzamerhand knapte ik op. Vooruitgang in slapen, proberen weer gewone kleding te dragen, de
eerste stapjes naar buiten, het lukte allemaal.
Nu wandel ik weer flinke afstanden met Jumper, onze
hond. Ik pak langzamerhand mijn vrijwilligerstaken weer
op. Wel met mate, want energie en concentratie zijn nog
wel dingen. Het eten smaakt weer prima en ik begin zelf
ook weer met een maaltijd te koken. Ondertussen van
Pauline een prachtige kaart gekregen, dat helpt ook erg.
Ook met Peep regelmatig contact gehad, zodat mijn
bijdragen aan de APropos wat makkelijker opgepakt
kunnen worden. Kortom, ik ben er bovenop, denk zelfs
dat ook boulen best wel weer zou gaan als Corona dat
zou toestaan, maar ik voel nog wel dat ik in een fase zit
van herstel. Herstel van een lange periode van ziek zijn,
een ziekte die ik niemand toewens. Dus let op, neem de
regels in acht, het is zo gebeurd!

Hans Hijne
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TIJD VOOR EEN PUZZEL!!!
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HORIZONTAAL

Even uitprinten.
Boulers klaar?
puzzelen maar.
Als boulen niet
kan, kun je altijd
nog op deze
manier het virus te
lijf gaan.

2. Wilde Joop
7. Waar zit je, Marja?
9. Broertje van Margreet?
11. Den eersten
12. Met een groote rode neus
14. Huigen in de ton
17. Duivenbeter
19. Eiland in de wind
20. Is helemaal van zijn apropos
21. Krijgt het heen en weer in de keuken
22. Bakker
VERTICAAL
1. Je Pansje
3. Gevaarlijke vrouw van Rotterdam
4. Ismanagement
5. Wijn
6. Geen zwarte meer
8. Heeft er slag van
10. Wilma!!!
13. Wilde Carla
15. Abdis
16. De beer is los
17. Op hoop van zegen
18. Familie van?
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Vul de
voornaam
of de
achternaam in
van onze
clubgenoten.
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Rob van der Horst – “Kruiskamp 42 (een reconstructie)”
feb 2021 - 30x40cm

Een schilderij gemaakt op uitdrukkelijk verzoek van mijn buurman Johan. Het prachtige plekje
waar hij moest komen te hangen, was al bijna gereed voordat ik had toegezegd. Amersfoorter
Johan heeft zijn hele jeugd gewoond op Kruiskamp 42. Hij was de op één na jongste telg uit een
gezin met 16 (!) kinderen. Toen ik daar begin januari een kijkje nam, trof ik een weinig goeds
belovende situatie aan. Zeer lage zon, kale boel, overal auto’s voor de deur en voortuinen met
uitzicht belemmerende groenwoekeringen. Wat het extra moeilijk maakte, was dat hij heel graag
wilde dat ik het straatbeeld zou schilderen zoals het er 50 jaar geleden uitzag! Dat betekende alle
dakkapellen verwijderen, grote bomen (in plaats van de kleine sprietjes die er nu staan) en een
breed trottoir. Bovendien was er op nr.42 een groot raam gekomen i.p.v. twee kleinere met
gevelversiering. Een moeilijke klus dus!
Ik heb eerst maar eens gekeken met streetview van GoogleMaps of er daar niet een meer zomers
tafereel te vinden zou zijn. Dat was een schot in de roos! Er was in voorgaande jaren drie keer
een streetview gemaakt en één daarvan voldeed heel aardig aan mijn eisen, zoals een zomerse
sfeer en weinig auto’s voor de deur. Ik heb toen een foto gemaakt van mijn beeldscherm met de
meest voordelige straatsituatie, met nr. 42 centraal in het zonnetje.
Met behulp van eigen foto’s van de huidige situatie ben ik toen aan het reconstrueren gegaan.
Dakkapellen weg, het grote raam vervangen door twee kleinere zoals bij de buren op nr. 40. Het
huis rechts moest weer een sigarenzaak worden zoals vroeger. De grote boom kreeg een bal
naast de stam omdat daar altijd door de jongens werd gevoetbald. Tot slot een paar postduiven
op het dak (die werden door broers gehouden) en een paar Barneveldse kippen want die had de
familie ook. En als finishing touch maken de twee cyclamen voor de ramen van nr. 42 de nostalgie
compleet!
Dit héél moeilijke maar zéér geslaagde schilderijtje leverde een heel dankbare buurman op!
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen

Uit: Jeu de boules, een document voor de liefhebber, door Henk en Anne Martine Reesink:

In 1959 had de grote Gallaratto besloten zijn laatste toernooi te spelen. Toen het
publiek hiervan op de hoogte werd gebracht en Gallaratto zijn laatste partij
verloor, kreeg hij gedurende 10 minuten een staande ovatie als blijk van de
enorme waardering die deze grote kampioen genoot bij alle liefhebbers van deze
tak van sport. Heeft u wel eens een applaus van 10 minuten meegemaakt?
Wij voegen hieraan toe dat Gallaratto niet zo maar een groot kampioen is geworden. Op zijn
tiende jaar kreeg hij in het geheim van zijn oom zijn eerste paar boules van tropisch hardhout. Hij
zou ze tot zijn dood bewaren. In zijn jeugd ging hij iedere dag tirerend naar school en bij school
aangekomen verstopte hij zijn boules in de bosjes om ze vervolgens op de terugweg weer op te
zoeken en op dezelfde manier naar huis te gaan. Op zijn twaalfde jaar was hij de jongste en
eerste tireur in een team met volwassenen.

VERBETEREN
De tegenstanders hadden een prachtige boule neergelegd, op 30 cm recht voor
het but.
Nou was op zich niet zo’n moeilijk terrein. Glad, met een dun laagje split en
weinig heuvels en wakken.
“Wat doen we?” vroeg ik aan mijn medespeler.
“Schieten!” is zijn antwoord. Mijn teamgenoot is een echte tireur. Zijn oplossing voor elk probleem
is schieten. Hij is de belichaming van het spreekwoord ‘als je alleen een hamer als gereedschap
hebt, lijkt alles op een spijker’.
Aan de andere kant zou hij wel eens gelijk kunnen hebben. De boule ligt tenslotte behoorlijk in de
weg en als hij niet weggehaald wordt, blijft hij tijdens de mène constant hinderlijk in de weg liggen.
“Weet je het zeker? Ik kan mijn boule er ook gewoon naast parkeren. Ruimte zat.” Het liep die dag
goed, dus ik kon het met vertrouwen zeggen.
“Nee joh. Hij blijft in de weg liggen.”
Daar had hij gelijk in natuurlijk.
“Oké, weg met dat ding dan”.
Bron: Een boule is rond…… en dat is best wel moeilijk, door Joop Pols & Jaap Smits
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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

De Korf

Bowling en restaurant
De Smidse 1, 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 2021 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 2021:
€ 23,00 (v.a. 1 juli € 11,50).
Voor jongeren tot 18 jaar:
€ 11,50 (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 Elserieke Berens.

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
Bart Berens
Marian Vreeswijk
Bauke Bokhorst
Rudolph de Groot

Henk Renkers
Elserieke Berens
Pauline Bisschops
Joyce Bokhorst
Joop de Wilde
ad hoc
Eliza de Neef
Carla de Wilde
Carla de Wilde
Hans Franck
Joop de Wilde
Henk Renkers
Fred Schaap
Pauline Bisschops
Arno Wildeman
Joop de Wilde
Peep Vreeswijk

28

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

???
???
???

Clubavond
Clubmiddag
Clubavond

???

Clubmiddag

???

Clubavond

???

Clubmiddag

???
???

Clubavond
Clubmiddag
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Verjaardagskalender

9 maart
12 maart
14 maart
20 maart
25 maart

Carla de Wilde
Fred Schaap
Elserieke Berens-Douma
Jan Haalboom
Herman Kok

Husselleidersrooster

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2021
1 september

29 september

31 maart
27 oktober

28 april
1 december

2 juni
29 december

30 juni

De sluitingsdatum is telkens de woensdag na de laatste husselavond van de maand.
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