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29e JAARGANG Nr. 7/8, juli/augustus 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: 1 september (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
20.00 – 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
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Van de redactie
Het laatste nummer van het seizoen voor de vakantie. We houden een pauze tot september.
Daarna kunnen alle schrijvers onder onze leden weer losbarsten. Misschien dit keer over hun
vakantie-ervaringen. Het maakt ons clubblaadje meer lezenswaardig als ook meer leden een
inbreng hebben.
In dit nummer onze vaste mensen met een bijdrage. Rob met een schilderij Out of Bounds,
grappig en verfrissend. Er zijn ook foto’s opgenomen van een vogelnest op het balkon van Rob.
Pauline, die nooit te oud is te leren, toch al tachtig jaar.
De wedstrijdcommissie heeft een bericht over de komende competities. Je kunt je opgeven.
We proberen de rubriek ‘uit het bouleleven gegrepen’ nog even in leven te houden met een mooi
verhaal.
De tien vragen worden beantwoord door Nieck.
Karton kan een heleboel kapot maken, schrijft Hans.
De redactie wenst alle leden een mooie vakantie en vooral ook een behouden terugkomst op onze
boulebanen.

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

Wat hebben we er lang op moeten wachten! Eindelijk mogen we weer gewoon doen.
We mogen buiten en binnen spelen en zitten en kletsen en een drankje doen.
We mogen gewoon naar de bar.
We hoeven niet meer zo benauwd te zijn voor besmetting.
De mondkapjes kunnen af.
Eindelijk!

MAAR DE REGERING EN DE BOND HOUDEN NOG AAN ÉÉN DING VAST:

DE ANDERHALVE METER.

En dat is verstandig, want het virus is er nog, met dreigende mutaties. We zijn er nog niet definitief
van af, voorzichtigheid blijft geboden!
Nu is het bij boulen niet zo moeilijk op de onderlinge afstand te letten. We hoeven elkaar niet aan
te tackelen en we omhelzen elkaar niet bij elke goed gelukte bal. Maar laten we die anderhalve
meter aanhouden, zeker binnen.
Dit geldt natuurlijk niet voor onze boules: je mag ‘m best tegen een andere aan leggen.

Laten we hopen dat het een gewone zomer wordt.
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Van de leden
10 vragen aan …..

1. Wie ben je?
Ik ben Nieck de Groot. Ik ben 23 jaar jong en ik woon
nog bij mijn ouders in Hoevelaken. Mijn vader is jullie,
helaas voor jullie, niet vreemd… Rudolph…

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, Nieck

Ik ben werkzaam als Business Intelligence
Specialist, beter gezegd: ik doe wat met Data.
Dit doe ik bij Bidfood, voormalig Deli XL, in
Ede.

2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de Pétanque?
Ik ben iets meer dan 1 jaar geleden weer lid geworden, daarvoor ben ik ook een aantal jaar
lid geweest. Ik heb toen i.v.m. werk, school en andere sporten helaas het lidmaatschap
moeten opzeggen. Ik heb altijd al het boule-virus bij mij gedragen, het was dus een kwestie
van tijd tot ik weer terug zou komen!
3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
De gezelligheid, de liefde voor het spelletje
& de teamschotels
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Dat je lekker ontspannen en met gezellige mensen om je heen kan genieten van dit
spelletje.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Ik zorg ervoor dat ik vrijwel elke maandagavond aanwezig ben. Daarbuiten boule ik af en
toe, met een klein groepje, op vrijdagavond of in het weekend.
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6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan mee doen?
Ik speel vooralsnog niet mee in competities. Ik denk er wel over na om dit te gaan doen,
maar ik kijk het rustig aan.
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 help waarmee ik kan, als ik aanwezig ben op de club. Verder geen vaste taken. Als er
ooit ergens hulp voor nodig is, wil ik best helpen. Iets vasts liever niet, voor nu in ieder
geval.
8. Wat mis je nog bij Amicale?
--9. Welke andere hobby’s heb je nog meer?
Ik ben een sportfanaat. Voornamelijk voetbal maar ook F1,
wielrennen etc. Buiten dat houd ik van een goede vakantie,
vind ik het leuk om dingen met vrienden te doen en ga ik
een leuk spelletje niet uit de weg.
10. Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed
zouden zijn voor de andere leden om te weten?
---

De volgende die de 10 vragen gaat beantwoorden, is Joyce Bokhorst.
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Rob van der Horst – “OUT OF BOUNDS” – nov. 2018

Voor deze warme zomermaand heb ik dit schilderij geselecteerd. Even lekker met water
spetteren!
De basis van deze voorstelling wordt gevormd door het schilderij van Willem van de Velde II “Het
Kanonschot” uit ca. 1680 dat te zien is in het Rijksmuseum. Misschien dat door dit kanonschot de
grens tussen dit schilderij en de driedimensionale wereld doorbroken is? De zee en de meeuwen
hebben vrij spel! Het schip dat wegspoelt uit het kader zal men trouwens op “Het Kanonschot” in
het museum vergeefs zoeken.
Beste boulers, geniet van de zomer!
Groeten, Rob
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Nooit te oud om te leren ….
’n Aantal jaren geleden kreeg ik een mailtje van mijn oudste kleindochter,
met een afdrukje van een theezakje. Op het labeltje stond: ‘wat heb je
van je oma geleerd?’ Je kent ze wel, die theezakjeswijsheden.
Mijn kleindochter schreef: ik heb van mijn oma geleerd, dat je nooit te
oud bent om te leren.
Deze uitspraak werd pas weer bewaarheid. Op ’n zaterdagavond zat ik
te kijken naar het programma ‘bankgiromiljonairs’. (Naast spannende
films zie ik graag een quiz of raadspel).
Een kandidate –gepensioneerde onderwijskracht– was hard op weg naar de miljoen. De vraag
voor 250.000 euro was: welk van de volgende vier woorden is een ISOGRAM?
Voor degenen die het programma niet kennen: er worden meerkeuzevragen gesteld; er kan
gekozen worden uit vier antwoorden.
Ik dacht: een isogram? Nooit van gehoord. De kandidate blijkbaar ook niet. Denk, denk, denk; een
hulplijn wordt ingeschakeld, zonder resultaat. Dus uiteindelijk past de kandidate en geeft aan
tevreden te zijn met het bedrag van 125.000 euro.
Robert ten Brink wilde natuurlijk nog wel graag even weten welke keuze ze gemaakt zou hebben.
Haar antwoord bleek fout te zijn; zij had er dus goed aan gedaan om te passen.
Het juiste antwoord: GYMNASTIEKCLUB. Een isogram blijkt een woord te zijn waarin elke letter
maar één keer voorkomt. Ik wist het echt niet; wie van jullie wel? Dus …… ik heb weer wat
geleerd en ik ben toch echt net 80 geworden.

Pauline
(ook een isogram)
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Rob heeft ook
belangstelling
voor het wildlife
in en om
Amersfoort, en
op zijn eigen
balkon.
Uren heeft hij
bij ‘zijn’ vijfling
zitten genieten
van het jonge
leven.
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Philipsstraat 5 – 0.03
3833 LC Leusden
Telefoon: 033-4333607
Website: www.rwsadvies.nl

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Leuke voorvallen uit het boule-leven
gegrepen

Op een dag dat de mistral hevig waait, speelt Valentin,
groenteboer van beroep, tegen twee gasten die hij niet erg
mag. Ze hebben trouwens geen greintje tact, dat is
overduidelijk. Ze hebben namelijk net gewonnen en weten
niets beters te zeggen dan de volgende ongelukkig
gekozen zin: “Je hebt geen reden om te klagen, je hebt
immers geen pech gehad.” Deze woorden snijden dwars
door de ziel van Valentin heen. Als er iets niet gezegd had
mogen worden, dan was het dat wel. Valentin geen pech
gehad! Ademloos, met woedende ogen en diep gekrenkt
zoekt de groenteboer naar een antwoord. En juist op dat moment komt de genadeslag: “Om je de
waarheid te zeggen, mijn arme Valentin, je bent een miserabele speler, je kunt niet beter: je hebt
veel te veel boules gemist! Maar hoe dan ook, de rekening zal opgemaakt moeten worden. En er
moet betaald worden!”
Soms zijn er momenten in het leven waar je alle reden hebt om uit je vel te springen! Maar wat de
gevoelens ten opzichte van de winnaars ook mogen zijn, de verliezer moet altijd dokken. Dat is
een regel die nimmer overtreden mag worden en waar je geen loopje mee mag nemen. Na wat ze
allemaal hebben gezegd, walgt Valentin zo van het idee deze twee verwaande kwasten 5.000
franc –let wel, oude – in hun handen te moeten stoppen (Bimbo van Toulon heeft het grootste en
oudste jeu-provençaltoernooi, dat nog steeds iedere zomer in Marseille wordt gehouden, vijfmaal
op zijn naam geschreven: in 1911, 1912, 1919, 1923 en tenslotte in 1925) dat hij een ingeving
krijgt. De gedachte alleen al geeft hem binnenpret. Hij gaat het café binnen en vraagt stiekem aan
de baas om zijn biljet van 5.000 franc om te wisselen in tien briefjes van 500 franc. Weer terug bij
de winnaars zegt hij: “Kom mee naar mijn auto, ik zal jullie daarginds betalen. Mijn portefeuille ligt
daar.”
Het boulodrome ligt beschut tegen de wind, de straten eromheen echter niet. Met z’n drieën gaan
ze op stap naar de auto, moeizaam vooruitkomend en zich schrap zettend tegen de wind die ze
vol in het gezicht blaast. En die dag, ik heb het u al gezegd, woedt er een van de mooiste mistrals
die de streek ooit geteisterd heeft. “Zo’n wind hebben we hier nog nooit meegemaakt. En je auto
staat uitgerekend op de plek waar de storm op zijn hevigst is.” “Ik weet het, ik weet het, ’t waait
daar het hardst.” Bij de auto aangekomen buigt Valentin naar binnen en doet alsof hij zijn
portefeuille zoekt. Hij gaat terug naar de twee winnaars om hun de tien biljetten van 500 franc te
overhandigen. Maar precies op het moment dat hun handen elkaar zullen raken, laat hij plotseling
alles wegschieten, de volle wind in. Met een waanzinnige snelheid vliegen enkele biljetten
loodrecht de lucht in, andere scheren rakelings langs de grond en een paar fladderen tussen de
auto’s en de muren van de huizen heen en weer.
Onze beide heerschappen rennen alle kanten uit en rapen links en rechts een paar bankbiljetten
op. En zo mogelijk nog sneller zijn ze vertrokken. Er staan een paar toeschouwers bij het tafereel
te kijken. Ze lachen hartelijk. Valentin geeft hun tekst en uitleg: “Ik heb mijn schuld vereffend, ik
heb betaald. Het is hun pakkie aan om te incasseren. Ik kan er ook niks aan doen dat ze daar te
stom voor zijn. Ik heb misschien een hoop boules gemist… maar zij een hoop briefjes van 500!”

Bron: VOLLE ZON OVER HET PETANQUE door Otello
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Van de wedstrijdcommissie
Informatie over de NPC en WDC

NPC (Nationale Pètanque Competitie):
Zoals we jullie al per mail hebben laten weten is de NPC alweer in gang gezet.
Naar aanleiding van de eerder dit jaar gedane inventarisatie zijn er twee teams ingeschreven.
Onderstaand de voorlopige poule-indeling:

Poule
Plaatsnr:
1
2
3
4
5
6
7
8

4004
Ver.naam:
DOSC 2
Jdb Dongen 2
CdP Les Cailloux 4
Les Taxateurs 3
CdP Les Cailloux 3
Jdb Dongen 3
Amicale de Pétanque 1
JB Altena 1

Speeldag

Datum

Wedstrijdnr

Ver.naam Thuis

Ver. Naam Uit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

18-sep
2-okt
16-okt
30-okt
6-nov
20-nov
11-dec
8-jan
22-jan
5-feb
19-feb
5-mrt
19-mrt
9-apr

400402
400407
400412
400416
400419
400423
400426
400431
400433
400440
400443
400447
400451
400455

Jdb Dongen 2
Amicale de Pétanque 1
JB Altena 1
Amicale de Pétanque 1
Amicale de Pétanque 1
Amicale de Pétanque 1
CdP Les Cailloux 4
Amicale de Pétanque 1
DOSC 2
Amicale de Pétanque 1
Jdb Dongen 3
CdP Les Cailloux 3
Les Taxateurs 3
Amicale de Pétanque 1

Amicale de Pétanque 1
DOSC 2
Amicale de Pétanque 1
Jdb Dongen 3
CdP Les Cailloux 3
Les Taxateurs 3
Amicale de Pétanque 1
Jdb Dongen 2
Amicale de Pétanque 1
JB Altena 1
Amicale de Pétanque 1
Amicale de Pétanque 1
Amicale de Pétanque 1
CdP Les Cailloux 4
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Poule:
Plaatsnr:
1
2
3
4
5
6
7
8

6013
Ver.naam:
JBC Lingewaard 2
Les Sabots 2
ETJBV de Teerling 3
Mazijk de Petanque 3
Amicale de Pétanque 2
De Hakhorst 3
De Gemshoorn 1
Vrij

Speeldag

Datum

Wedstrijdnr Ver.naam Thuis

Ver.naam Uit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

18-sep
2-okt
16-okt
30-okt
6-nov
20-nov
11-dec
8-jan
22-jan
5-feb
19-feb
5-mrt
19-mrt
9-apr

601304
601305
601310
601313
601319
601322
601328
601329
601335
601338
601342
601347
601352
601356

Amicale de Pétanque 2
ETJBV de Teerling 3
Amicale de Pétanque 2
Amicale de Pétanque 2
Amicale de Pétanque 2
De Hakhorst 3
Vrij
Mazijk de Petanque 3
Amicale de Pétanque 2
Les Sabots 2
JBC Lingewaard 2
De Gemshoorn 1
Amicale de Pétanque 2
Amicale de Pétanque 2

Mazijk de Petanque 3
Amicale de Pétanque 2
Les Sabots 2
JBC Lingewaard 2
De Gemshoorn 1
Amicale de Pétanque 2
Amicale de Pétanque 2
Amicale de Pétanque 2
ETJBV de Teerling 3
Amicale de Pétanque 2
Amicale de Pétanque 2
Amicale de Pétanque 2
De Hakhorst 3
Vrij

WDC (Winter Doublette Competitie):
Als wedstrijdcommissie zijn we ook alweer begonnen met de voorbereidingen voor de WDC 2021-2022. Op
dit moment is er vanuit de NJBB/district Midden nog geen communicatie hierover geweest.
Gelet op het feit dat de NPC inmiddels in gang is gezet gaan wij er als wedstrijdcommissie van uit dat de
WDC dit jaar wel doorgang zal vinden. Omdat de vakanties er weer aan zitten te komen willen wij daarom
alvast een inventarisatie maken van teams die hieraan mee willen doen.
De teams voor het seizoen 2020-2021 en de klasse waarin zij waren ingedeeld zijn:
Hoofd Klasse: Rudolph en Bauke
1e klasse: Slimen en Joop, Herman en Henk R, Hans en Peep
2e Klasse: Henk B en Tijmen.
De data zijn al bekend en dat zijn de volgende:
7 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24
februari, 10 maart.
Er hangt in de hal een inschrijflijst waarop een team zich kan inschrijven of kan aangeven om dit jaar weer
te willen spelen.
Nadere bijzonderheden over locaties, kosten, spelsysteem, aantal deelnemers en dergelijke plus
inschrijfformulier zijn nog niet bekend en worden omstreeks de tweede week van september naar de
verenigingen gestuurd.
Als we meer weten informeren we jullie.

De wedstrijdcommissie.
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Eindstand maandagavondhussel juni
Voornaam
Peep
Slimen
Pascal
Herman
Henk
Carla
Pauline
Marian
Patrick
Hans
Henk
Joop
Bauke
Bertus
Rudolph
Humphrey
Bert
Mark
Tijmen
Nieck
Bart
Jan

Naam
gespeeld winst verlies saldo
Vreeswijk
8
6
2
36
Ben Ahmed
4
4
0
39
Wijnstekers
5
4
1
21
Kok
4
4
0
18
Boer
8
4
4
8
de Wilde
8
4
4
5
Bisschops
8
4
4
-5
Vreeswijk
8
4
4
-5
Hogenes
8
4
15
-20
Hijne
6
3
3
7
Renkers
4
3
1
-5
de Wilde
8
3
5
-17
Bokhorst
2
2
0
19
Danen
2
2
0
13
de Groot
4
2
2
2
Demali
6
2
4
-11
Timmerman
8
2
6
-21
Vis
2
1
1
-5
de Kruijff
4
1
3
-15
de Groot
4
1
3
-17
Berens
2
0
2
-12
Haalboom
6
0
6
-37
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Karton
Of…..wat kan het fout gaan in de sport!
Enthousiast een kartonnen bord
gemaakt.
Opi en Omi zullen weten dat ik er was!
Vroeg opgestaan. Een lange reis vanuit
Duitsland.
Mijn gele regenjas en groene pet.
Als ze me nu nog niet herkennen!
Daar is de camera.
Kom ik er op?
Ja, nog iets meer naar links, nog een
beetje.
Kom op, richt nou op mij, ik ben hier.
Flatsj…..vijftig renners over de grond.

Waar zou ze nu zijn?
Hard weggelopen, jas en pet uit en af, niet meer opvallen.
Ergens verstopt, niet te vinden.
De volgende dag wel in de krant.
Een prachtige foto, vooral herkenbaar.
Waar zou ze zijn?
Ik kies toch maar voor de boulesport.
Zo’n onverlaat krijgt daar toch meteen een paar ballen naar haar hoofd!
Hans Hijne
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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
APropos komt in juli niet, vandaar nu het bardienstschema voor de maand juli en
augustus. Indien je bent ingedeeld op een datum die je niet uitkomt (bijv. door
vakantie), probeer dan te ruilen voor een vervanger.
Fijn dat we weer gezellig kunnen bijpraten op het terras. Geniet van een heerlijke
ontspannen, zonnige zomer.
Carpe Diem
Hans Franck

De bardiensten voor de maand juli
maandag 5 juli 21
woensdag 7 juli 21
maandag 12 juli 21
woensdag 14 juli 21
maandag 19 juli 21
woensdag 21 juli 21
maandag 26 juli 21
woensdag 28 juli 21

Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag

Carla
Fred / Egbert
Slimen
Piet / Hans d. S.
Pauline
Peep / Marian
Arno
Elly / Hans F.

De bardiensten voor de maand augustus
maandag 2 augustus 21
woensdag 4 augustus 21
maandag 9 augustus 21
woensdag 11 augustus 21
maandag 16 augustus 21
woensdag 18 augustus 21
maandag 23 augustus 21

Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond
Clubmiddag
Clubavond

Carla
Tijmen / Gerrit
Evert
Peep / Marian
Joyce
Kees / Ada
Tijmen

woensdag 25 augustus 21
maandag 30 augustus 21

Clubmiddag
Clubavond

Elly / Hans F
Carla
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Verjaardagskalender
24 juli
1 augustus
14 augustus
14 augustus
23 augustus
26 augustus
6 september

Hans Franck
Gerrit den Besten
Mario de Beer
Piet Hendriks
Bart Berens
Kees van der Molen
Joop de Wilde

Husselleidersrooster
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 augustus
9 augustus
16 augustus
23 augustus
30 augustus

Carla de Wilde
Fred Schaap
Gerrit den Besten
Herman Kok
Karel Termaaten
Peep Vreeswijk
Carla de Wilde
Fred Schaap
Gerrit den Besten

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2021
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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