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29e JAARGANG Nr. 6, juni 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: 30 juni (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

wedstrijdcommissie@amicaledepetanque.nl

Gebouw en Terrein:

Herman Kok

Algemeen bestuurslid:

Bart Berens

Algemeen bestuurslid:

Marian Vreeswijk

2

Inhoud
Clubblad ...................................................................................................................1
29e JAARGANG Nr. 6, juni 2021 ...............................................................................2
Datum inleveren kopij: 30 juni (eerder mag ook) ....................................................2
Locatie ...................................................................................................................2
Speeltijden .............................................................................................................2
Bestuur .....................................................................................................................2
Inhoud.......................................................................................................................3
Van de redactie .........................................................................................................5
Van het bestuur ........................................................................................................7
Van de leden.............................................................................................................9
10 vragen aan ….. .............................................................................................9
Geprikt ................................................................................................................. 12
Anecdote ................................................................................................................ 13
Rob van der Horst – “Covid 19 - Shoebill” ............................................................ 15
Schaapjes bij ons op de dijk................................................................................. 18
Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen ....................................................... 19
Verenigingsinformatie ............................................................................................. 21
Bordsponsors.......................................................................................................21
Aanmelding ..........................................................................................................22
Contributie ........................................................................................................... 22
Privacy ................................................................................................................. 22
Overige zaken.........................................................................................................23
WWWebsite
http://www.AmicaleDePetanque.nl ............................................ 23
Commissies en hun contactpersonen .....................................................................23
Barbezetting............................................................................................................ 24
Verjaardagskalender ............................................................................................... 25
Husselleidersrooster ............................................................................................... 25
Sluitingsdata inleveren van kopi j in 2021 ............................................................... 25

3

4

Van de redactie

We deden het al maar nu mag het ook weer echt.
Het echte boulen gaat beginnen met daarbij de gezelligheid van bij elkaar zitten, verhalen
vertellen en een drankje erbij.
Manja heeft in deze aflevering van ons clubblad de tien vragen beantwoord en ook nog een aantal
prachtige foto’s genomen. Dat maakt ons blaadje extra mooi.
Rob maakte een schilderij van de Shoebill, de schoenbekooievaar, met commentaar.
Een paar leuke voorvallen maken deze uitgave weer compleet.
Laat het prikverslag over een Coronavaccinatie het laatste zijn van deze vervelende periode. Dan
praten we nergens meer over.

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

Eindelijk mogen we weer spelen zoals we dat het liefst doen, zonder beperkingen, vrijuit.
Maar:
Buiten hoeven we niet meer zo angstvallig afstand van elkaar te houden,
hoewel anderhalve meter toch nog altijd is aan te raden! Het virus is nog niet weg!
Buiten kunnen we gezellig het terras gebruiken om te zitten en te drinken,
maar gebruik je verstand en kruip niet dicht bij elkaar.
Binnen mogen we ook weer in doublettes spelen,
maar daar geldt nog wel de anderhalve-meter-regel en niet voor niets! Vermijd contact!
Binnen mogen we weer een drankje of hapje bestellen aan de bar,
maar we moeten ons houden aan de looprichting die met pijlen is aangegeven.
Binnen mogen we op het meubilair zitten om wat te drinken en te kletsen,
maar we moeten niet gaan rondlopen, anders komen we te dicht bij anderen.
Binnen en buiten: raak alleen je eigen materiaal aan en liefst niet dat van een ander,
je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.
Kortom, wees wijs, zoals je altijd al was en zeker het laatste jaar.
Van de regering mag je al weer een heleboel, maar het is beter je eigen grenzen te bewaken en
niet de randjes van de voorschriften op te zoeken. Het zou jammer zijn als bepaalde toezeggingen
weer moesten worden teruggedraaid omdat het virus zich niet laat kisten.
Laten we genieten van het mooie weer, van jeu de boules, en van elkaar. Hopelijk kunnen we
corona dan heel gauw vergeten.
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Van de leden
10 vragen aan …..

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, Pauline, Bart, Manja

1. Wie ben je?
Manja van Schaarenburg –Bisschops. Dochter van
Pauline en Coen Bisschops.
Ik word dit jaar op 21 mei 49. Ik ben geboren in
Nijmegen en op mijn zevende in Leusden komen
wonen.
Ik heb de volgende opleidingen gedaan:
dierenverzorging, bloembinden, beveiliging, maar ik
ben werkzaam in de schoonmaak. Dat doe ik al 14
jaar.
Ik heb een relatie met Eric van Schaarenburg. Dit jaar zijn we 25 jaar bij elkaar, waarvan
we 21 jaar een latrelatie hebben gehad en 4 jaar geleden zijn gaan samenwonen, en op
09-04-18 zijn we getrouwd…
We gaan graag naar Ameland. Daar kom
ik nu al 22 jaar, door mijn man, die heeft
daar familie. Zijn moeder is een echte
Amelandse.

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale
de Pétanque?
Sinds januari 2020.
3. Wat is voor jou de belangrijkste
reden om lid te worden en/of te blijven?
Ik vind de sfeer gezellig en voel mij erg
welkom bij jullie.
De liefde voor pétanque heb ik van mijn
ouders meegekregen. Toen ik een klein
meisje was, kwam ik al op de baan en
gooide ik al eens een balletje mee, en dat
heb ik altijd leuk gevonden.
Door mijn moeder ben ik nu gaan spelen.
Zij vroeg aan mij of ik zin had om mee te
doen met het sint-toernooi in 2019, en
dat heb ik zo leuk gevonden dat ik toen
lid ben geworden.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Ik vind het zo leuk dat je het spel echt met elkaar speelt als team. En het is een uitdaging
om steeds beter te gaan plaatsen, ik merk dat dit mij al aardig lukt. De gezelligheid
onderling vind ik ook erg fijn.
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5. Hoe vaak speel/oefen je?
2x in de week, maandagavond en woensdagmiddag.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Nee.
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?
Ja. Het was de bedoeling dat ik dit jaar mee zou gaan helpen met de schoonmaak, maar
dat is er door covid 19 nog niet van gekomen.

8. Wat mis je nog bij Amicale?
Niks eigenlijk!
9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Ik rij graag paard als ik op Ameland ben.
Ik heb als hobby
fotograferen.
Hier twee
foto’s van een
eekhoorn die
ik afgelopen 9 mei
in Tilburg heb
genomen.
De eekhoorn kwam
wel heel erg
dichtbij, want ik
stond pal naast de
stam waar hij/zij op
zat.
Een heel erg
speciaal
moment….!!!

Verder doe ik aan fotograferen, en heb 24 jaar aan bowlen gedaan. Ik lees graag een boek,
al moet ik daar wel echt de tijd voor nemen. Ik ben nu bezig met het eerste deel van de
serie De Zeven Zussen, dus heb nog genoeg te lezen.
10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de andere leden om
te weten?
Nee, ik denk dat ik zo wel voldoende heb verteld over mijzelf.

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Nieck de Groot .
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Manja

was in
De Schammer
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Geprikt
Grappig, ik heb natuurlijk nogal wat leeftijdsgenoten in mijn
vrienden- en kennissenkring. Toen mijn geboortejaar dan
ook aan de beurt was om een vaccinatie te halen, werd ik
van alle kanten gebeld dat ik een afspraak kon maken. Het
was dan in Hilversum, en dat vond ik toch wel redelijk ver.
Niet lang daarna kreeg ik de officiële uitnodiging van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er zat een
niet ingevulde gezondheidsverklaring bij en een gedegen
uitleg over de gang van zaken.
29 april kon ik terecht. Ik kwam aan bij een gigantische loods, waar wel vijf verkeersregelaars in
veel te ruime fluorescerende pakken mij opwachtten. Wat ik kwam doen? Ik kwam een prik halen.
Twee van de vijf pakken wezen mij op een paar vrije parkeerplekken. Schuin tegenover de ingang.
Een derde pak wees mij de weg naar de ingang. Daar moest ik naar binnen. Bij de deur zat
iemand en die vroeg of ik voor de vaccinatie kwam. Dan was ik aan het goede adres. Of ik mijn ID
bij me had? Dat had ik. Of ik een gezondheidsverklaring had? Die had ik ook.
In de hal zag ik recht voor me een aantal loketten. Maar daar moest ik nog niet heen, zei de
meneer die iedereen die binnenkwam, opving. Ik werd verwezen naar de ruimte rechts waar een
tiental stoeltjes op goede afstand van elkaar stonden. Op de stoeltjes zaten mensen die allemaal
van mijn geboortejaar waren. Bij het aankijken van sommigen dacht ik: ik zie er nog best aardig
uit, maar dat gold lang niet voor iedereen. Laten we zeggen dat ik mij door mijn beweging met
boulen met de middenmoot kon meten. Het viel me mee.
Toen mijn geboortejaar werd
omgeroepen, begaven we ons naar de
loketten waar achter plexiglas een
hartelijke dame me wederom vroeg naar
ID en gezondheidsverklaring. Ze
complimenteerde me toen ik ze op de
balie legde. Na een gezellig praatje
werd ik verwezen naar de volgende
ruimte. Ik liep de hal door en nam plaats
op een plastic stoeltje. Na een half uur
wachten bleek dat een wachtstoeltje te
zijn. Het is dat ik erom vroeg, anders
had ik er zeker nog een half uur
gezeten.
Aan een kant van de hal waar ik
doorheen gelopen was, waren hokjes afgeschermd door een gordijn, daar werden de prikken
uitgedeeld. Toen ik eenmaal goed zat, was ik snel aan de beurt. De vaccinatie werd toegediend
door een zeer aardige en betrokken en vooral ervaren prikker. Hij deed het al veertig jaar en
inderdaad zat de prik in mijn bovenarm voordat ik er erg in had. Na een kwartiertje wachten kwam
een volgende meneer mij vertellen hoe ik de weg naar mijn auto kon vinden. Ik bevond me
namelijk aan de achterkant van de loods.
Drie keer links moest lukken.
Thuisgekomen stond er een fluorescerende meneer van de GGD voor mijn deur die me vertelde
dat ik daar woonde en dat ik mijn auto kon neerzetten waar ik wilde. En dat ik, als ik een
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parkeervergunning had, niet hoefde te betalen. Anders wel. Hij vroeg of ik thuis naar boven ging
en of ik wist waar de trap was. Anders liep hij wel even mee om die te wijzen.
Ik begon dit stukje met het woord: grappig. Het grappige is eigenlijk dat ik op de dag dat ik mijn
vaccinatie kreeg, in de NRC de kolom van Youp van het Hek onder ogen kreeg. Hem was precies
hetzelfde overkomen als mij. Het zal dan ook niet verbazen dat onze verhalen veel
overeenkomsten vertonen.

Hans Hijne

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

Anecdote
Met angst in zijn ogen liep hij naar de cirkel.
Het speelde voor de eerste keer met Jos. Zijn idool. De man waar hij vreselijk tegenop keek. Die
al twee keer voor Nederland was uitgekomen op een WK.
En dan deze situatie: 11-11 en hij had de laatste boule in handen.
Absoluut geen ruimte, erger nog: 2 boules van de tegenstander die vreselijk gevaarlijk lagen. Een
klein tikje zou genoeg zijn en dan lagen zij op punt.
“Rustig aan maar, gewoon doen zoals je altijd doet,” had Jos tegen hem gezegd.
Makkelijk praten. Hij had de ervaring. Hij wist hoe hij met die spanning moest omgaan. Twee keer
een WK: kom op!
Hij keek nog een keer goed naar de baan. Hij had de ervaring. Nog een keer probeerde hij de
vraag ’is dat de goede donnée?’ voor zichzelf te beantwoorden.
Met een zucht berustte hij in zijn lot. De boule moest uiteindelijk toch gegooid worden. Hij haalde
nog een keer diep adem om tot rust te komen. En gooide zijn boule.
Als in slow-motion zag hij de boule gaan. Met een stofwolkje kwam de bal op de grond terecht.
Eerst snel en daarna langzamer rollend naar het spel. Zijn maag draaide zich om toen hij zijn
boule op de voorste van de tegenstander af zag gaan. Hij durfde bijna niet meer te kijken.
Vlak voor de boules elkaar raakten, zag hij zijn boule iets naar links afbuigen. Hij schampte die
van de tegenstander, maar niet hard genoeg om hem op punt te duwen, en zijn boule belandde op
punt.
Gewonnen!
Bron: Een boule is rond…… en dat is best wel moeilijk, door Joop Pols & Jaap Smits
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Rob van der Horst – “Covid 19 - Shoebill”

- april 2021

Covid 19, in de volksmond Corona genoemd, een virus dat een echte pandemie heeft veroorzaakt
en ons leven nu al lange tijd ingrijpend op z’n kop heeft gezet! En dan de uiterst merkwaardige
Ooievaarsoort de SHOEBILL! In Engelse vogelnamen komt zéér vaak het woordje BILL voor,
hetgeen in het Nederlands gewoon SNAVEL betekent. De SHOEBILL
of SCHOENBEKOOIEVAAR heeft wel een uiterst merkwaardig voorkomen. Zijn snavel is wel zó
extreem vreemd dat je haast niet kan geloven dat hij écht is en daarbij ook nog eens functioneel!
Toen ik een tijdje terug weer eens een foto van zijn kop tegenkwam moest ik onmiddellijk het
verband leggen tussen die vreemde snavel en de vreselijke MONDKAPJES waar we voor ons
gevoel nu al jaren mee aan het tobben zijn! Ik zag er dan ook onmiddellijk een nieuw schilderijtje
in. Het enige dat eraan moest worden toegevoegd waren de touwtjes! Begrijp mij dus goed! De
snavel die ik hier heb geschilderd is precies zoal een SCHOENBEKOOIEVAAR die heeft!
Moedertje Natuur neemt soms een heel vreemd loopje met haar kostgangers!
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Schoenbekooievaars komen voor in tropisch Oost-Afrika in uitgestrekte moerasgebieden
van Soedan tot Zambia.

In juli 2008 werd er in België in Pairi Daiza (destijds nog Parc Paradisio geheten) voor het eerst op
de wereld een Schoenbekooievaar in gevangenschap geboren. Schoenbekooievaars foerageren
in modderige waters, waar ze op vissen, kikkers, reptielen (waaronder babykrokodillen) en kleine
zoogdieren jagen. Ze nestelen op de grond en leggen 1 tot 3 eieren, gewoonlijk tijdens het droge
seizoen. De eieren meten 80 tot 90 mm bij 57 tot 61 mm. Beide ouders broeden het ei en het
duurt ongeveer een maand voor de kuikens uitkomen. De kuikens kunnen vliegen na een 100-tal
dagen en worden na 3 jaar seksueel volwassen.
Wetenschappers ontdekten deze vogel pas laat, maar de oude Egyptenaren en Arabieren kenden
hem al heel lang. In Egypte zijn oude tekeningen gevonden van de Schoenbekooievaar. Bij de
tekeningen stond de naam abu markub in het oud Arabisch, wat vader van de schoen betekent.
De grote schoenvormige snavel van de vogel kan wel 24 centimeter lang en 20 centimeter breed
worden.
Rob
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Philipsstraat 5 – 0.03
3833 LC Leusden
Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Schaapjes bij ons op de dijk

De bruine schaapjes zijn op 11 mei nieuw gekomen
op de dijk naast ons huis.

De witte schaapjes werden opgehaald,
maar voordat ze weer naar de boer terug
gingen, werden ze eerst even geschoren.
De lammeren stonden er bij te kijken van:
wat doen jullie met onze moeders?!
Zo heb je de lente en een mooie ervaring
gewoon naast je huis.
Geweldig…..!!!!
Manja
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
Stand: 9-11 achter, maar… we liggen op punt.
Wij hadden drie boules in de handen. Het was mogelijk om uit te gaan.
Er was alleen één probleem: de ruimte was wel erg beperkt. We hadden het spel al van alle
kanten staan te bekijken. “Schieten,” had mijn maat gezegd, maar dat is zijn standaardkreet. Toen
we even beter keken, zagen we dat schieten geen zin had. We lagen op punt en daarna als
vierde.
Drie boules schieten voor extra punten. Met maar drie boules in handen en de te schieten boules
te ver van elkaar, was dát een te grote uitdaging.
Plaatsen maar.
Ik zag mijn maat al moeilijk kijken. Zoals ik al zei, schieten is zijn ding. Hij kan wel plaatsen maar
echt leuk… nee, echt leuk vindt hij het niet.
In de cirkel zittend zag ik aan de rechterkant een heuveltje. Als ik dat zou gebruiken, zou mijn
boule rustig naar binnen moeten draaien. Ik stond nog een keer op en liep richting but, een beetje
grind schoppend op mijn donnée. Uit mijn ooghoeken zag ik mijn medespeler kijken.
“Daar??” leken zijn ogen te zeggen.
Precies waar ik wilde. Halfhoog op de plek van mijn keuze. Niet te veel tegeneffect, want hij moest
nog even doorrollen. Tergend langzaam rolde mijn boule door. Passeerde de rechtse boule van
de tegenstander en kwam op punt. Mijn tweede boule volgde de eerste. Al 3 punten, nog maar
één nodig voor de partij!
Met een tevreden blik, stond ik op en liep naar mijn teamgenoot.
“Die heuvel moet je pakken,” zei ik tegen hem terwijl ik naar de plek wees waar mijn donnée lag.
“Weet je het zeker?”
“Je hebt het toch gezien?”
Hij liep naar de cirkel, maar aan zijn gezicht was te zien dat hij niet overtuigd was. De boule sneed
door de lucht. Recht op het but af en niet richting de heuvel die ik had aangewezen.
“…!!!” dacht ik bij mezelf.
En waar ik al bang voor was, gebeurde: zijn boule liep even recht, maar boog een meter voor het
but naar links af. Te wijd.
Stand: 12-11 voor.
Niks in de weg, maar jammer dat we het niet in één keer konden uitmaken.
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
Inspiratielaan 1, 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:
WWWebsite

bestuur@amicaledepetanque.nl
info@amicaledepetanque.nl

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
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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 2 juni 21

Clubmiddag

maandag 7 juni 21

Clubavond

woensdag 9 juni 21

Clubmiddag

maandag 14 juni 21

Clubavond

woensdag 16 juni 21

Clubmiddag

maandag 21 juni 21

Clubavond

woensdag 23 juni 21

Clubmiddag

maandag 28 juni 21

Clubavond

woensdag 30 juni 21

Clubmiddag

bar n.v.t.
Carla
Henk / Pauline
Arno
Peep / Marian
Evert
Kees / Ada
Joyce
Tijmen & Gerrit

Gezien de huidige ontwikkelingen van het coronavirus is het wellicht bij de volgende fase van
versoepeling (eindelijk) weer mogelijk om de club bar weer te mogen openen. Het zou gezellig
zijn om (onder van toepassing de gestelde voorwaarden) met elkaar op het terras te kunnen
bijpraten.
Hans Franck

Dit schreef Hans twee weken geleden, met een heel voorzichtige hoop en verwachting, en
inmiddels:

Het is zo ver!
We mogen weer!
Vanaf maandag 7 juni mogen we weer binnen en buiten boulen, met terras en kantine. Dit
betekent dat de bardiensten ook weer gaan draaien, en wel volgens het schema hierboven.
Kijk of je naam erbij staat alsjeblieft.
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Verjaardagskalender
4 juni
6 juni
13 juni
13 juni
15 juni
16 juni
21 juni

Eliza de Neef
Pauline Bisschops
Johanneke Bokhorst
Gilbert van Oostveen
Kees van ’t Klooster
Bauke Bokhorst
Bertus Danen

Husselleidersrooster

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2021
30 juni
1 september

29 september

27 oktober

1 december

29 december

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