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Petanque vereniging “Jeu de Bouckles”

Bernardstraat 74, 5427 AN Boekel

T: 0492-324508, E: info@jeudebouckles.nl, I: www.jeudebouckles.nl.
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bekendmaking van de winnaars. Beste dame over 
20 wedstrijden is Marjolein Vereijken geworden. 
Bij de heren mag Jan van Haandel als winnaar de 
bokaal in ontvangst nemen. Proficiat! De volledi-
ge uitslag is terug te vinden op het infobord en 
op de website. 

NPC 2020-2021:
Inmiddels zijn er 3 teams ingeschreven voor de 
Nationale Petanque Competitie.
Jeu de Bouckles 1 in de 5e divisie. De andere 
teams in de 6e divisie.
De indeling van de teams is bekend bij de team-
leden. Zij gaan hun best weer doen om op een 
sportieve en gezellige manier de competitie aan 
te gaan. 

AGENDA: 
AUGUSTUS – SEPTEMBER – OKTOBER – 
NOVEMBER – DECEMBER 2020
Tja, de agenda van Jeu de Bouckles 2020!
Wat willen we hier graag een overvolle agenda 
plaatsen met trainingen, wedstrijden, onze ge-
bruikelijke toernooien en verdere evenementen .
Maar helaas is er nog steeds geen zekerheid over 
de komende tijd.
Grote toernooien en uitwisselingen zijn afgebla-
zen en gasten activiteiten geannuleerd.

We proberen zo goed mogelijk om jullie op een 
veilige, verantwoorde en gezellige manier van 
het jeu de boulen te laten genieten.
Wat de komende maanden betreft kunnen we 
dan ook op de gebruikelijke clubtijden een balle-
tje komen gooien.

Maar toch . . . . . . . . . willen we zo graag meer . . . . . .
En daarom . . . . . . . organiseren wij op woensdag 9 
september om 19.00 uur het Sancta Maria Dames 
Toernooi.
Houd dus goed je e-mail en/of brievenbus in de 
gaten!
Mochten er tussendoor veranderingen optreden 
in het programma, dan laten wij dat zo snel mo-
gelijk weten.
Met respect voor elkaar maken we er samen iets 
van!
Houd afstand en blijf gezond ! INHOUD
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VOORAF
Het tweede buutje van 2020.

Met ingang van 5 juli zijn door de versoepeling 
van de regels de oude openingstijden weer van 
stal gehaald. Door het nog steeds in acht nemen 
van de vereiste 1,5 meter afstand zijn zowel de 
kantine, terras en de banen slechts toegankelijk 
voor maximaal 40 spelers.
Vanaf 2 juni zijn we gestart met beperkte open-
stelling. Onder diverse voorwaarden kon er weer 
beperkt gebould worden. De animo daarvoor 
was nog gering. 



2 ‘t Buutje 55 | augustus 2020 ‘t Buutje 55 | augustus 2020 3

MAANDTOERNOOI MAART
Op zaterdag 7 maart stond het maandtoernooi 
op het programma. Voor het eerst werd er gestart 
om 11.00 uur. Deze aanvangstijd geldt voortaan 
voor alle maandtoernooien. Niemand had zich 
vergist. 57 leden, waarvan weer een aantal “nieu-
welingen”, speelden tijdens dit toernooi hun 
wedstrijden in de “zwarte” of  “rode” poule. Om-
dat de wedstrijden vrij snel gespeeld werden, wa-
ren we extra vroeg klaar. Om kwart voor 4 werd de 
uitslag bekend gemaakt. Opvallend veel dames 
schaarden zich onder de spelers die alle partijen 
wonnen. 
Liefst 6 van de 9. Wederom was er een winnaar 
die dit voor het eerst meemaakte. Janny Bevers 
mocht de waardebon en de felicitaties in ont-
vangst nemen. Benieuwd naar de uitslag? Kijk op 
de website.

En toen ging Nederland op slot, ook onze accom-
modatie.
Alle activiteiten werden vanaf 12 maart stilge-
legd. 
Het Corona-virus verspreidde zich razendsnel en 
deed zijn verwoestende werk.
Ook onze vereniging kreeg veel leed te verwer-
ken. We moesten binnen een maand afscheid 
nemen van Ad van Lankveld, Petra Kanters, Mien 
van Haandel en Sjan Roefs. Allen geveld door het 
corona-virus. In die periode overleed eveneens 
vrij plotseling Truus v.d. Heuvel. Een hartstil-
stand werd haar noodlottig. Hieronder komen 
we met een persoonlijk in memoriam terug op 
genoemde personen. 

Waar onze vereniging altijd sterk was om met 
hun aanwezigheid en opvang bij en na het over-
lijden ondersteuning te bieden, konden we nu 
alleen op afstand en met kaarten ons medeleven 
betuigen. 
Diverse leden werden ziek en ondervonden aan 

den lijve de lichamelijke gevolgen van de be-
smetting met het virus. Herstel (thuis of in het 
ziekenhuis) verliep soms moeizaam en kostte 
veel tijd.

IN MEMORIAM: 

Op 25 maart namen we afscheid van

Ad van Lankveld

Al 21 jaar lang een trouw lid van onze jeu de bou-
lesclub. Op de banen fanatiek en sportief, maar 
ook altijd in voor een grapje. Na afloop nog even 
gezellig zitten en het welen wee van de Boekelse 
gemeenschap bespreken. Ook al moest Ad In de 
laatste periode een stapje terug doen vanwege 
gezondheidsredenen, op donderdagavond was 
hij altijd paraat. Wij wensen de kinderen en klein-
kinderen sterkte voor de toekomst.

*********************

Op 25 maart namen wij afscheid van

Petra Kanters

Ongeveer een jaar nadat Petra en Piet in Boekel 
zijn komen wonen, namen ze het besluit om lid te 
worden van Jeu de Bouckles. In de maanden dat 
we Petra in de club mochten meemaken leerden 
we haar kennen als een gezellig en sportief bou-
lesmaatje. Jammer dat het maar voor zo’n korte 
tijd was. Wij wensen Piet, kinderen en kleinkinde-
ren sterkte voor de toekomst.

*********************

Op 26 maart namen we afscheid van

Mien van Haandel

Onlosmakelijk verbonden met onze club door 
Mari. Altijd paraat om Mari aan te moedigen 
en met een grapje van goed advies te voorzien. 
Ondertussen een praatje maken en een kaartje 
leggen. Belangstellend en betrokken bij het wel 
en wee van de club en de clubleden. Wij wensen 
Mari, kinderen en kleinkinderen sterkte voor de 
toekomst.

*********************

Op 7 april namen we afscheid van

Sjan Roefs

Samen met haar tweelingbroer en enkele goede 
vrienden begon Sjan dit jaar aan een nieuwe car-
rière als jeu de bouler. Sportief en leergierig volg-
de ze de training en wist al gauw een mooi partij-
tje te spelen. Helaas was het maar voor even. Wij 
wensen John, kinderen en kleinkind sterkte voor 
de toekomst.

*********************

Op 24 april namen wij afscheid van

Truus van den Heuvel

Jarenlang kwam Truus samen met Cor jeu de 
boulen. Sportief en enthousiast deed ze mee aan 
wedstrijden en toernooien. Helaas kwam het mo-
ment dat haar gezondheid dat niet meer toeliet. 
Ook in die periode is ze altijd belangstellend en 
betrokken gebleven.  Wij wensen Cor, kinderen en 
kleinkinderen sterkte voor de toekomst.

*********************

Op 11 augustus namen we afscheid van

Ferry van Geem

Altijd genietend van het jeu de boulen en het ge-
zelschap van zijn medespelers. Zo trots op zijn 
trofee, gewonnen bij het Kerst Toernooi. Van de 
acute leukemie heeft hij het jammer genoeg niet 
kunnen winnen. Helaas moesten we afgelopen 
week Ferry uitzwaaien. Wij wensen Ria en naas-
ten sterkte voor de toekomst.

LEDENNIEUWS
In het huwelijk getreden:
Bert Klokgieter en Frieda Janssen Proficiat.
Jubilea:
Huwelijksjubileum:
60 jaar getrouwd: Nolda en Joost van Haandel
50 jaar getrouwd: Jeanne en Grard Melis
 Annemie en Jac Osterloh
 Miet en Cor Mezenberg
Allen proficiat.
30 jaar lid: Jan van Kilsdonk
Proficiat
Mutaties Ledenlijst:
Overgeheveld van de wachtlijst naar de leden-
lijst: Nr.1: Frieda Verbakel;
 Nr. 2: Toon van Lieshout.

WAT GING ER NIET DOOR:
Opening zomerseizoen leden en aspirant-leden;
Tête à tête 2020;
Fietsboulen 27 april koningsdag;
Regio Zomer Competitie 2020;
Uitwisselingen: Bakel, Lieshout en de Bokken-
schieters
Uitwisseling BBU;
Kind-/kleinkindtoernooi;
Boekel – Bonheiden;
Bostoernooi mei; 
Maandtoernooi juni;
Boekels Boules Kampioenschap 2020;
Maandtoernooi juli;
Kermistoernooi.
Voortijdig gestopt:
Dorpentoernooi 2019/2020;
NPC 2019/2020.

WINTERAVONDCOMPETITIE (WAC) 2019-2020:
Op 31 oktober ging de WAC van start. Liefst 53 
leden hadden zich hiervoor ingeschreven. Bij de 
opening werd er nog eens op gewezen goed ken-
nis te nemen van het reglement. Vanaf de eerste 
wedstrijdavond is er fanatiek gestreden om de 
punten.
De eerste serie van 7 wedstrijden speelden we 
voor kerstmis, de tweede serie volgde van 9 janu-
ari t/m 27 februari. Helaas moesten 7 deelnemers 
voortijdig afhaken. Op 29 maart zouden bij de 
opening van het zomerseizoen de winnaars be-
kend worden gemaakt. Door de lock-down is dat 
natuurlijk niet doorgegaan. Middels dit buutje 

Afscheid nemen is onwennig
ook al doen we het honderd keer. 
We vinden niet de juiste woorden
we willen zeggen zoveel meer. 
Een dikke knuffel, maar met woorden
Een dikke knuffel, in gedachten
Een dikke knuffel, nu neergeschreven
Die mag je straks in het echt verwachten. 
Wat zicht op de toekomst, dat willen we geven
Stap voor stap weer wat houvast in de tijd
om alles weer samen te kunnen beleven 
want dat willen we toch echt niet kwijt.


