Mei 2022:
Dinsdag 3-10-17-24-31 mei Tête à Tête 19.00u
Woensdag 4 mei Kleinkind Toernooi
Zaterdag 7 mei Bonheiden - Boekel
Maandag 16 mei Leden Jaarvergadering
Zaterdag 21 mei Maand Triplette Toernooi
11.00u
Donderdag 26 mei Hemelvaart Geen Boulen.

AGENDA
April 2022:
Zondag 10 april Uden – Berlicum – Boekel
Zaterdag 16 april Maand Toernooi 11.00u
Zondag 17 april 1e Paasdag Geen boulen.
Maandag 18 april 2e Paasdag 10.00u – 12.30u.
Vrijdag 22 april Vrijwilligers dag
Woensdag 27 april Koningsdag Fietsboulen.
Zaterdag 30 april Boekel – Bakel
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April 2022:
Donderdag 2 juni Boxmeer-Boekel
Zondag 5 juni 1e Pinksterdag Geen Boulen.
Maandag 6 juni 2e Pinksterdag 10.00-12.30u.
Zaterdag 18 juni Maand Toernooi 11.00u.
Donderdag 23 juni Lieshout- Boekel

18e jaargang
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Petanque vereniging “Jeu de Bouckles”
Bernardstraat 74, 5427

INHOUD
Vooraf
Corona
Diverse toernooien
Jaarvergadering 2022
- Jaarverslag
- Vergaderingen
- Jaarverslag interne toernooien
- NPC 2021-2022
- Bewoners zorcentrum
- Werkzaamheden gebouw, banen en terrein
- P.R. zaken
- Clubkleding
- Bestuurlijke zaken
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Jubilea
Mutaties ledenlijst
Agenda december april t/m juni 2022
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VOORAF
Het eerste buutje van 2022. U treft informatie,
verslagen en nieuws aan van de maanden december, januari, februari en maart.
Wij vragen om speciale aandacht voor jaarvergadering 2022. (Zie verderop)
We kijken ook al verder vooruit. (Zie de agenda
op de achterkant)
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CORONA:
Tot eind oktober waren we goed bezig.
Daarna ging het slot weer op de deur. De
NPC-wedstrijden zijn nog wel gespeeld. De
1e competitieronde hebben onze teams nog
kunnen voltooien. De tweede ronde is niet
meer gespeeld. De stand halverwege is door
het vroegtijdig beëindigen vastgelegd als de
eindstand. Waar onze teams zijn geëindigd is
te bekijken op onze website.
Door de sluiting is de Winteravondcompetitie
voor het tweede jaar op een rij helemaal niet
gespeeld en zijn alle toernooien t/m januari
afgezegd.
Vanaf 20 januari zijn de eerste versoepelingen
aangekondigd. We mochten weer binnenspelen, maar de kantine bleef op slot. Aanmelden
was noodzakelijk. Al een week later mocht de
kantine open en was vooraf aanmelden niet
meer noodzakelijk. De belangstelling groeide
meteen. De regels werden steeds verder opgerekt en op 12 februari konden we voor het
eerst weer een toernooi organiseren. Vooraf
inschrijven was wel vereist. (Verslag zie verderop)
Maandtoernooi februari:
Eindelijk weer een maandtoernooi. Hoewel
met een beperkt aantal inschrijvingen. 40
spelers meldden zich keurig op tijd. Om 11
uur werd er gestart. Eindelijk weer een volledig bezette speelhal. Het was weer wennen
aan het wedstrijdspelen. De scheidsrechter
moest dan ook veelvuldig in actie komen om
spelsituaties te corrigeren en spelregels nader uit te leggen. Ook voor het nodige meetwerk werd vaak om hulp gevraagd. Omdat er
elke speelronde partijen waren die veel tijd
vereisten, kon er door de wachtenden flink
gebuurt worden en gebruik gemaakt worden
van de openstelling van de bar. Het was weer
aanpoten door de medewerkers achter de
bar. In de kantine was het ouderwets gezellig.
Om 4 uur waren alle partijen gespeeld. Veel
onverwachte uitslagen. Grote uitslagen en
nipte overwinningen.
Toen alle uitslagen genoteerd waren en de
uitslag na vertraging uit de computer rolde,
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bleken maar 5 spelers alle partijen gewonnen
te hebben. De marges waren klein. Henk van
Vorst mocht zich dagwinnaar noemen met
een plus van 22. Proficiat.
Ben je benieuwd naar de volledige uitslag:
Kijk dan op de website of op het infobord in
de kantine.
CARNAVALSBOULEN 2022:
Met dit inleidend woord opende de voorzitter
dit toernooi: “We zijn weer zonder opgelegde
beperkingen bij elkaar. Geen QR-scan, geen
mondkapje, geen 1½ meter afstand. Maar……
rekening houden met elkaar waar mogelijk is
toch wel verstandig. We hebben voor iedereen een zitplaats in de kantine. Vind je dat benauwend, dan kun je eventueel onder de veranda een plaatsje zoeken. Je bent ingedeeld
in de zwarte of rode poule. Zwarte poule precies 32, rode poule iets ongunstiger met 28
spelers. Zwart start. Na ongeveer 45 minuten
hoor je een signaal. Je speelt dan, voor zover
de wedstrijd nog niet beëindigd is, de mêne
uit. Bij een gelijke stand volgt nog een mêne.
De rode poule staat dan in de startblokken
en speelt vervolgens de eerste wedstrijd. Ook
hier volgt na 45 minuten een signaal, enz. We
proberen precies op een vol uur te wisselen.
Zwart en rood blijven elkaar steeds om en om
afwissen tot iedereen 3 wedstrijden heeft gespeeld. In dit tempo zijn we om ongeveer 5 uur
klaar met spelen.”
Dit aangekondigde schema werkte tot volle
tevredenheid. In het overgangsuren konden
de uitgereikte bonnen verzilverd worden. De
soep en belegde broodjes vonden gretig aftrek.
Diverse helpende handen werden toegestoken om de wedstrijdleiding te ondersteunen.
Alles verliep op rolletjes. Er heerste een gezellige sfeer. Een gezellig en ontspannen toernooi.
Om kwart over vijf kon de prijsuitreiking
starten. De prijzen waren afwijkend in vergelijking met andere toernooien; blikken erwtensoep. Opbouwend van 1 naar 3 aangeklede blikken voor de 3 beste dames en 3 beste
heren. Vooraf aan de prijsuitreiking werd er
vooruitgeblikt op het maandtoernooi van 12
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dywarmers zijn slechts mogelijk door de
sponsoring van onze hoofdsponsor Sjoerd
v. Haandel in het kledingfonds en door bijdrage van de club.
- Voor aanschaf van deze kleding neem je
contact op met Tonny Thomas.
Bestuurlijke zaken:
Bestuurssamenstelling 2021:
Voorzitter:
Jan Cornelissen
Secretaris:
Gerard v.d.Ven
Penningmeester en kantinebeheer:
Anneke de Bruin
Externe toernooien:		
t/m 22 september
Jo Hendriks
vanaf 22 sept.:
vacature
Interne toernooien en gebouw:
Ad v.Dijk, Frans v.d.Laar
Ledenadministratie en algemeen:
Tonny Thomas
Veel belangrijke taken worden verder nog
verricht door de diverse commissies o.a.
Kantinebeheer en financiële administratie:
Maria Loeffen
Ledenadministratie: Mari v.Haandel
**** einde jaarverslag ****

JUBILEA:
Ook dit jaar vierden een aantal leden een jubileum.
Huwelijksjubileum:
50 jaar getrouwd: Karin en Jac v.d. Ven
Tiny en Martien v.d. Elzen
40 jaar getrouwd: Elly en Johan van Berloo
Bruidsparen proficiat.

MUTATIES LEDENLIJST sinds januari 2022:
Aangemeld:
Jettie v.Hulten, Wilhelminastraat 57, 5427 CC
Boekel, 06-12785987
Ida v.d.Wijst, De Vlonder 123, 5427 DD Boekel,
06-23639569
Jos v.d.Wijst, De Vlonder 123, 5427 DD Boekel,
06-25421469

Afgemeld:
Antoon v.d.Spank, Br. Hogardstr. 6, 5427 EJ
Boekel
Bep Ceelen, Rutger van Herpenstr. 27, 5427 AD
Boekel
Overleden:
Wilhelmien v.d.Elzen, De Sparren 1, 5427 SH
Boekel

IN MEMORIAM:
Op 26 maart overleed geheel onverwacht
Wilhelmien van den Elzen
Wilhelmien meldde zich samen met Jan
aan op 1 mei 2006. In 2018 werd ze gehuldigd met haar koperen lidmaatschap. Wilhelmien had best een moeilijke start. Ze
kon in het begin maar niet wennen aan alle
regels en afspraken die gehanteerd werden bij het boulen. Maar al doende leert
men. Ze voelde zich na enige tijd dan ook
voldoende geoefend om mee te spelen in
diverse clubtoernooien en uitwisselingen. Gedurende de jaren ging ze het spel
steeds beter beheersen en legde ze vaak
beslissende ballen. Daar kon ze enorm van
genieten. Ook als vrijwilliger om bewoners
van het zorgcentrum bij het boulen te begeleiden, was ze een tijdlang actief.
Vanuit de club hebben we naar Jan ons
medeleven betuigd. Als clubgenoten hopen we bij te kunnen dragen aan het verwerken van dit verlies van Wilhelmien. Jan,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toegewenst.

Op zaterdag 2 april is oud clublid
Leo Peters overleden.
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Bewoners zorgcentrum:
Maandag 14 maart zijn weer gestart met boulen voor de bewoners van het zorgcentrum.
Hopelijk kunnen we dit jaar maandelijks t/m
november zorgen voor een middag ontspanning. Aangepast kunnen boulen, zittend of
staand en met aangepaste gooiafstanden
valt goed in de smaak. Ontvangst met een
kopje koffie en afsluiten met een frisdrankje
onder begeleiding van een flink aantal vrijwilligers zorgen voor leuke middag waar men
graag naar uitziet.
Werkzaamheden gebouw, banen en terrein.
Ook is er weer, ondanks het verminderde gebruik, van alles gedaan om onze accommodatie in topconditie te houden. Denk o.a. maar
aan het vele schoonmaakwerk waar diverse
vrijwilligers regelmatig zeer enthousiast mee
bezig zijn zodat alles er piekfijn uitziet. Dit
geldt ook voor de tuinlieden die door hun vele
werk zorgen voor een fantastisch aanzien
van ons buitenterrein. Ook onze schilder was
weer actief. Hij verrichtte onderhoud aan de
buitenkozijnen en de boeiboorden. Werden
de goten, de veranda, de fietsstalling en het
dak onder handen genomen en enkele reparaties verricht door onze loodgieter (zowel
binnen als buiten) en onze technische dienst.
Arbo
Al het in gebruik zijnde materiaal en gereedschap is op veiligheid en kwaliteit ook dit
jaar gecontroleerd en goedgekeurd. Er zijn
keuringsrapporten aanwezig van elektrische
apparaten (werkplaats en keuken), het klimmateriaal en de valbeveiliging.
Andere keuringen van o.a. de alarminstallatie, de brandveiligheid, waterleidingen en
ketels toonden aan dat alles voldoet aan de
gestelde eisen.
Kantine
In 2021 werden wij, vanwege corona, geconfronteerd met verschillende lockdown periodes. Daardoor zijn er slechts 13 gastenmiddagen/ avonden geweest. Ook de gebruikelijke
clubtoernooien en uitwisselingen zijn veelal
niet door kunnen gaan. Deze belangrijke bron
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van inkomsten, die wij hebben dankzij de belangeloze inzet van onze vrijwilligers, kunnen
wij niet missen. De opbrengsten van contributie en kantine zijn lang niet toereikend om de
vaste lasten te bekostigen. Het gebouw hebben wij in erfpacht van de gemeente. Dit betekent dat wij zelf het gehele onderhoud van gebouw en terrein voor onze rekening moeten
nemen. Met daarbij OZB Belasting en benodigde verzekeringen. Hiervoor moeten wij elk
jaar een flink bedrag in het onderhoudsfonds
doen om voorkomende werkzaamheden te
kunnen bekostigen. Ook de opbrengst van
reclameborden en de bijdrage aan het kledingfonds van onze hoofdsponsor Sjoerd van
Haandel Interieurbouw zijn hieraan een welkome bijdrage. Omdat tijdens het afgelopen
verenigingsjaar 2021 het clubgebouw voor
langere periode gesloten is geweest, besloot
het bestuur om de contributie van de leden
eenmalig te verminderen naar 35,-. De sponsors van de reclameborden ontvingen eenmalig geen nota. Maar gelukkig kwam de club,
vanwege de lockdown en de daardoor gemiste financiën, in aanmerking voor een bijdrage.
We ontvingen van de Overheid een tegemoetkoming. Een mooi bedrag als gedeeltelijke
compensatie van de gemiste omzet.
P.R. zaken:
- De aankondigingen en uitslagen van de diverse wedstrijden worden zoveel mogelijk
op het prikbord en in het Boekels Weekblad
gepubliceerd. De leden ontvangen “t Buu
tje”, een informatieblad van onze vereniging voor de clubleden.
- Er is een informatiefolder voor gasten.
- Bezoek ook onze website: www.jeudebouckles.nl die wordt onderhouden door Gerard v.d. Ven.
- Foto’s werden gemaakt door Ria v.d.Ven,
Mari v.Haandel en Piet v.d.Wijst.
Clubkleding:
- De clubkleding: Bij officiële wedstrijden
van de NJBB en de clubtoernooien is clubkleding verplicht.
- De lage prijzen van sweaters, shirts en bo-
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maart, de opening van het zomerseizoen op
27 maart en de nog te plannen jaarvergadering waarin o.a. aan orde komt de verplichte
aanpassing van de verenigingsstatuten (voor
meer details zie verderop in dit buutje).
Na een bedankje voor de kantinemedewerkers, de fotograaf en de spontaan aangeboden hulp werd de uitslagenlijst erbij gepakt.
Slechts 5 spelers speelden de volle winst bij
elkaar. In de laatste ronde werden er nog diverse kanshebbers uitgeschakeld. Vanaf plek
vijftien naar aflopend naar plek een werden
de uitslagen genoemd. Bij de derde plaats
bij de dames moest de uitslag van de eerste
wedstrijd eraan te pas komen om de soep in
ontvangst te mogen nemen.
3e plaatsen: goed voor een blik soep: Thea
v.d.Wijst (D) en Grard Melis (H);
2e plaatsen: goed voor 2 blikken soep: Leny
Wassenberg (D) en Huub Bevers (H);
1e plaatsen: goed voor 3 blikken soep: Betsie
Vogels (D) en Tonnie v.Logten (H). Winnaars
proficiat.
Volledige uitslag op het infobord en op de
website.
MAANDTOERNOOI MAART:
De toernooien volgen nu snel. Voor het eerst
weer een toernooi met vrije inschrijving. De
eerste boulers melden zich al vroeg. Zij zijn
behulpzaam bij het terras in orde maken. Ook
de buitenbanen worden speelklaar gemaakt.
De weersvooruitzichten zijn zodanig dat we
voor het eerst weer een buitentoernooi spelen. Een enkeling haalt nog snel wat extra kleding. We kunnen het toernooi mooi op tijd beginnen. We bouwen weer de factor maximale
speeltijd in om controle te houden op de duur
van het toernooi.
49 deelnemers spelen de 4 wedstrijden.
Spelregeluitleg blijkt nogal eens nodig. Niet
alleen bij nieuwelingen, maar opvallend genoeg ook bij leden die al vaak met toernooien
meegespeeld hebben. Tussen de wedstrijden
door wordt het terras (waar het lekker warm
is) goed bezet. Het toernooi verloopt vlot en
tegen 5 uur wordt de uitslag bekendgemaakt.
Zes deelnemers zetten al hun partijen om in

winst. Jeanny Bevers gaf de minste punten
weg en eindigde als eerste. Manlief gaf weinig
toe en eindigde als tweede. Voor de volledige
uitslag: Kijk dan op de website of op het infobord in de kantine. Winnaars proficiat.
NPC 2021-2022:
Zie voor het nieuws daarover onder CORONA
bij het begin van dit buutje.
OPENING ZOMERSEIZOEN 2022:
Na ontvangst met koffie/thee met een lekkere wafel werd om 11.00 uur het toernooi geopend.
Bij de opening van dit toernooi werd stilgestaan bij het overlijden van leden of partners
van leden in 2020 en 2021. Daarvoor was een
herdenkingsplek ingericht. Door het plotseling overlijden van Wilhelmien v.d. Elzen werd
een kaarsje toegevoegd.
De voorzitter opende met:
“Geen of weinig grote toernooien, alles in het
teken van Corona.
We zijn geconfronteerd met veel verdriet in
huiselijke, familiaire en vriendenkring. Binnen onze vereniging hebben we een paar keer
getracht om overleden leden of overleden
partners te herdenken. Telkens gooide Corona roet in onze voornemens. Vandaag nu we
met zovelen bij elkaar zijn, besteden daar
aandacht aan.
We hebben een herdenkingsplek ingericht.
Anneke heeft een tekst opgesteld die ze nu
wil verwoorden...”
“Zo waait de wind”, het zou zomaar een uitspraak van Piet Paulusma kunnen zijn.
“Zo waait de wind”, is de titel van een liedje
van Toon Hermans.
Het liedje zingt over de dingen die gebeuren in
je leven die je niet zelf hebt bedacht en waar
je geen plannen voor hebt gemaakt. Zij zijn als
de wind die plotseling jouw kant op komt, als
de wind die onverwacht opsteekt en ook onverwacht weer gaat liggen zonder jou te vragen of je het er wel of niet mee eens bent.
Als we kijken naar de dingen die we tot aan de
dag van vandaag hebben gedaan, herinneren
we ons talrijke ontmoetingen en gebeurtenis-

‘t Buutje 59 | april 20223

sen waarbij we hadden kunnen zeggen: “Zo
waait de wind”.
Want we doen de dingen niet altijd zelf. Ze
gebeuren. Ze overkomen ons. En soms ben
je er blij door verrast, maar de andere keer
ben je verbaasd, geschrokken of heel erg bedroefd. Voor alle mooie en fijne momenten,
die wij hebben mogen beleven met diegenen
waarvan wij afscheid hebben moeten nemen,
zeggen wij: “Dank je wel! Dat we jullie hebben
mogen ontmoeten.
Er zijn van die momenten
Die we opsparen in de tijd.
Al die fijne uren
Die willen we eigenlijk niet kwijt.
Al deze dierbare momenten
Maken ons soms ook verward,
Want het zijn nu allemaal
Kostbare herinneringen,
Die we voor altijd bewaren
In ons hart.
Bedankt.
Daarna werd de aandacht op het toernooi gericht.
Om 11.20 uur werd er gestart met de wedstrijden. 96 deelnemers hadden zich ingeschreven
om de overgang van binnen naar buiten te
vieren. Nadien volgden enkele afmeldingen.
Uiteindelijk waren er 90 over. We speelden
in 2 poules. Afwisselend werd er door de hele
poule buiten of deels binnen gespeeld. De dag
startte somber, maar precies op het moment
dat de wedstrijden begonnen, kwam de zon
tevoorschijn om verder de hele dag uitbundig

te schijnen. Lekker warm lenteweer, heerlijk
om buiten te spelen.
Vanaf 13.00 uur konden we smullen van het
lekkers uit de frietkraam.
De ingestelde maximale speeltijd van 1.15
uur per wedstrijd hoefde niet toegepast te
worden. Om 17.30 uur konden de prijzen uitgereikt worden.
Er waren dagprijzen voor de drie beste dames
en de drie beste heren. Dagwinnaars waren:
Truus v.d.Vondervoort en Piet v.d. Linden. Beiden proficiat. De hele uitslag kunt u nalezen
op de website of op het infobord.
UITWISSELING BBU:
De 1e wedstrijddag op 10 april vond plaats in
Uden Het verslag hiervan wordt gepubliceerd
in het volgende buutje.

JAARVERGADERING 2022:
Op 23 september 2021 is de jaarvergadering
gehouden. Enigszins verlaat i.v.m. Corona.
Het verslag van deze vergadering en het
aangepaste en goedgekeurde Huishoudelijk
Reglement is toegestuurd op 20 oktober of
thuisbezorgd. Lees en bewaar het verslag
goed, want op de volgende vergadering wordt
dit aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.
De jaarvergadering 2022 staat gepland op
maandag 16 mei.
Tijdens deze vergadering worden o.a. de
nieuw aangepaste statuten ter goedkeuring
voorgelegd aan de leden. Daarbij moeten tenminste 2/3 deel van de leden aanwezig zijn.
Dat zijn er heel veel, namelijk 110. In de verplichting voor de goedkeuring staat dat van
de aanwezige leden 2/3 in moet stemmen met
de verandering.
Tevens moeten we vooraf de statuten publiceren (in dit buutje) en ter inzage leggen (zie
infobord).
Jaarverslag 2021
Petanque vereniging Jeu de Bouckles.
Inleiding.
Een jaar waarin we wederom te maken hadden met een ontregelde samenleving. Het
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dagelijks leven wat met enkele maanden van
versoepelingen wederom in het teken kwam
staan van beperkingen. Tegenspoed en persoonlijk leed sneden opnieuw diepe wonden
in ons privé- en maatschappelijk leven. Nadat
we vanaf eind maart onze clubactiviteiten
weer langzaam op gang hadden gebracht en
we in juni voorzichtig konden starten met een
toernooi met beperkte deelname, kwamen
de opvolgende toernooien weer in trek. Maar
het ging weer mis eind oktober. Een nieuwe
variant van het virus gooide roet in het eten.
Gevolg: • -Accommodatie op slot;
		
• -Volop besmettingen;
		
• -Einde seizoen;
		
• -Weg clubactiviteiten.
Weer veel thuisblijven, contacten vermijden,
oppassen geblazen.
Teleurstelling alom.
Ondersteuning en berichtgeving van de NJBB
liet vaak lang op zich wachten, terwijl we
daar vaak behoefte aan hadden.
Vergaderingen.
In 2021 heeft er 8x een bestuursvergadering
plaatsgevonden.
Daarnaast zijn er enkele korte bijeenkomsten
geweest. Veel contacten zijn er geweest per
telefoon of met de app, omdat snelle beslissingen noodzakelijk waren.
Op 22 september is verlaat de algemene ledenvergadering gehouden.
Jaarverslag 2021 Interne Toernooien. (Frans
van de Laar en Ad van Dijk)
Thema toernooien 2021.
• Winteravondcompetitie niet gespeeld.
• Carnavalstoernooi niet gespeeld
• Openingstoernooi zomerseizoen niet gespeeld
• Fietsboulen niet gespeeld
• Kind/Kleinkind toernooi niet gespeeld.
• Boekels Boules Kampioenschap: BBK 2021
niet gespeeld.
• Kermis toernooi 3 augustus. Alleen eigen
leden. Geen gastspelers.
62 deelnemers. Winnaar Henk v.Haandel.

• Afsluiting zomerseizoen gespeeld 22 september. Niet in de vorm van het pleintjes
toernooi, maar volledig op de eigen accommodatie. 80 deelnemers. Winnaar Jan van
Haandel.
• Sancta Maria Damestoernooi 8 september,
52 deelnemers, winnaar Anneke v.d. Elzen.
• Ben Loeffen Kersttoernooi niet gespeeld.
Daarnaast nog enkele maandtoernooien wel
gespeeld:
Juni
44 deelnemers. Winnaar Henk van
Haandel.
Juli
48 deelnemers. Winnaar: Jan van
Haandel.
Augustus 58 deelnemers. Winnaar Francien
van Helvoirt
Oktober 66 deelnemers. Winnaars: Team
Betsie Vogels/Alexander van Asperen.
Overige maandtoernooien niet gespeeld.
Van al deze toernooien zijn de verslagen te lezen in de buutjes en de volledige uitslagen op
de website.
Jaarverslag 2021 Externe Toernooien
(Gerard van der Ven)
Een beetje saai jaar wat de externe toernooien betreft. Corona gaat op en af. Versoepelingen doen daar helaas maar weinig aan. Het
dorpentoernooi ging uit als een nachtkaars
en door te weinig animo van onze leden moesten we de het nieuwe uitnodiging afslaan. Of
het dorpentoernooi toch is begonnen weten
we niet Gemert blijft wat communicatie betreft in gebreke. De NPC begon weer wel met
de nodige trubbels maar goed. Helaas werd
dit seizoen ook niet afgemaakt. Ondanks herhaalde pogingen met verzetten en uitstellen
kwam voor de BBU toch het uitstel. Ook gingen we niet naar Bonheiden en gingen we niet
op bezoek bij andere clubs. Ook moesten wij
de bewoners van Huize Padua teleurstellen.
Al met al dus wat saai. Maar dat gaan we in
2022 als het aan ons ligt veranderen.
NPC 2021-2022:
Zie voor het nieuws daarover onder CORONA
bij het begin van dit buutje.
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