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  Wist je dat 

- Er weer ideeën aangeleverd kunnen worden voor een goed doel 

voor onze fiets-boulentocht op maandag 30 april (Koninginnedag) 

- In de ledenvergadering hieruit een doel gekozen zal worden 

- De ledenvergadering zal plaatsvinden op  

                    woensdag 8 februari 2012 .Aanvang 19.30u. 

- Boekel onlangs door een stroomstoring werd getroffen en alles 

heel donker werd 

- dankzij de goede noodverlichting in de speelhal het boulen 

      gewoon kon doorgaan 

- er in de koelkast echter geen noodverlichting is waardoor 

      Jacques vd Ven opmerkte dat hij alleen maar donker bier kon leveren. 

- Er na het gooien op dinsdag en donderdag regelmatig boules blijven 

      liggen in de speelhal en/of in de kantine 

- je een volgende keer niet zo hoeft te zoeken naar je boules als je ze 

      zelf opruimt 

- onze kantine vrijwilligers nog steeds heel blij zijn als je de lege 

      kopjes e.d. bij de bar brengt 

- de penningmeester vriendelijk verzoekt om de contributie 2012 

in Januari of Februari te voldoen 

- je hiervoor informatie zult vinden bij de uitnodiging voor de  

ledenvergadering 

- in de Petanque een verslag staat van 1000 boules in Nieuwegein 

- de 10 deelnemers elk tien minuten krijgen om 100 boules weg te 

schieten en de kampioen er maar liefst 81 raakte !!! 

   -    op de tribune Jeu de Bouckles goed vertegenwoordigd is  !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van de Voorzitter. 

We hebben alweer een zomerseizoen achter ons gelaten. Een druk jaar  

met veel toernooien ,uitwisselingen en de clubcompetities. In het  

jaarverslag van 2011 zullen alle activiteiten in een overzicht worden vermeld. 

Vooruit lopend hierop wil ik nu alvast noemen de winnaar van de Tête a Tête  

Competitie en dus Clubkampioen 2011 :  Jan van Haandel  . Proficiat !  

Ook Proficiat aan Truus v d Vondervoort die de beste werd bij de dames. 

Op 15 Oktober hebben we het zomerseizoen 2011 afgesloten met een  

gebruikelijk toernooi. Met 104 deelnemers een mooie afsluiting met heel  

veel tevreden deelnemers over de georganiseerde dag.  

1
e
 van de dames : Nelly v Haare      1

e
 van de heren : Cor Constant 

 

Bij het afsluitings toernooi heb ik bekend gemaakt om mijn voorzittersfunctie  

bij de eerstvolgende ledenvergadering te beëindigen. Het werk dat deze functie  

meebrengt is geen enkel probleem, zelfs welkom. Echter de zorgen die het  

meebrengt komen bij mijn mantelzorg(en) bij. Ondanks de geweldige hulp 

die wij van velen krijgen wordt dat geheel soms een hoge optelling.   

 

Tenslotte namens het bestuur hulde aan al onze vrijwilligers. We hebben onze  

dank getoond in het jaarlijkse uitstapje. Met een volle bus richting Zuid-Holland  

om terecht te komen in de echt Hollandse stad Delft. In de middag begaven we  

ons in Zoetermeer op glad ijs om een partijtje Curling te spelen. Zowel voor de  

deelnemers als de toeschouwers een bijzonder plezierige ervaring. Een mooie  

dag nogmaals dank aan al de vrijwilligers. Anneke en Maria werden bij het  

einde van de dag een kleinigheidje aangeboden voor alweer 5 keer het organiseren  

van deze vrijwilligersdag. 

 

Clubcompetitie.  

De oproep op het publicatiebord om mee te denken over een andere opzet van de 

clubcompetitie heeft enkele goede reacties opgeleverd. In de bestuursvergadering  

van 10 November is dit aan de orde geweest en uit verschillende voorstellen is  

het volgende uit gekomen : 

Uitgangspunt was om de periode van de competitie korter te maken. 

Het voorstel is nu:  

Competitie verdelen in twee groepen spelend op Dinsdagavond en de andere  

groep op Woensdagavond. Door loting worden de groepen ingedeeld. 

Als voorbeeld:  

20 deelnemers per groep spelen 4 wedstrijden op een avond   =  5 avonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De best geëindigde 6 spelers van elke groep vormen een selectie van 12 deelnemers  

en spelen op 3 Dinsdagavonden 4 wedstrijden tegen elkaar.  

Bij dit aantal deelnemers duurt de competitie dan 5 weken en voor de 12 beste  

spelers dus maximaal 8 weken. 

 

Wintercompetitie: 

De competitie bestaat uit 14 wedstrijdavonden verdeeld over 2 perioden. 

1
e
 periode is in de maanden November en December 7 avonden. 

2
e
 periode is in de maanden Januari – Februari 7 avonden 

Elke avond worden binnen  2 wedstrijden gespeeld. 

Per periode tellen de eerste 5 gespeelde wedstrijdendagen, je kunt dus 2 wedstrijd 

dagen missen.  Mis je meer dan 2 wedstrijddagen dan kan men gewoon mee doen  

maar de kans op een goede eindklassering wordt dan wel kleiner !!                                                                                        

Aanvang van de wedstrijden is 19.00 uur, dus ruim tevoren inschrijven.                                          

De wedstrijden worden gespeeld in doubletten bij minder dan 44 deelnemers.  

Bij 44 deelnemers of  meer per avond wordt erin doubletten en/of tripletten  

gespeeld. 

 

Licenties:                                                                                                                                     

In de maand Januari is het aanvragen van de nieuwe licenties weer aan de orde.  

Vriendelijk verzoek aan iedereen om de gegevens op de huidige licentie goed te  

controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk door te geven. Ook als men  

aan de competities van de afdeling wil gaan deelnemen het verzoek om dit nu te  

melden dan kan een W licentie worden aangevraagd. Voor leden die een  

W licentie hebben ,maar geen plannen meer hebben om in de afdeling mee te  

gaan doen, graag bericht om dit te wijzigen voor een C licentie.  

Voor de leden die vanaf 2010 lid zijn zal een eerste licentie worden aangevraagd. 

 

Aspirant-leden 

Op dit moment telt de aspirant-ledenlijst 35 aanmeldingen. Met de beperkte  

deelname die deze leden nu hebben is men al redelijk tevreden.  

De trainingen die Jos Fabrie en Jan v Berlo verzorgd hebben zijn goed bezocht.  

Op 9 Oktober hebben we ook met deze leden het seizoen afgesloten met een  

heus toernooi. Wim van Zutven was bij de heren de winnaar en  

Martha van Gerwe werd bij de dames de beste. 

In het totale ledenbestand werd Mien v d Zanden als 200
ste 

 lid een kleine  

attentie aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legionella 

Op 18 Oktober is op verzoek van het bestuur, door een erkend bedrijf een  

risico-inventarisatie gemaakt inzake legionella besmetting in onze accommodatie.  

Aan de hand hiervan krijgen we een rapportage en zo nodig aanbevelingen. 

 

Zorgcentrum 

Naar goede afspraak met het zorgcentrum en de Vrienden van St Petrus komen  

enkele bewoners een keer per maand een balletje gooien.  

Door een groepje enthousiaste vrijwilligers worden deze mensen begeleid en  

zo beleven ze een fijne sportieve middag ondanks hun beperkingen. 

Op 14 November werd de afsluiting van dit seizoen gehouden. De winnaars  

werden gehuldigd en aan alle deelnemers werd een herinnering uitgereikt.  

 

Bouw perikelen 

Om meer bergruimte te krijgen hebben we bij het bestuur van de Stichting  

Vrienden van St Petrus gevraagd om onze berging te mogen uitbreiden. In  

overleg met hun adviseur inzake het inrichten en beheren van het bos, kwam  

men tot de conclusie om geen uitbreiding toe te staan. Sterker nog er werd  

besloten om én de berging én het prieeltje niet meer toe te staan. Voor de  

berging gaan we een andere oplossing vinden.  

Wat het prieeltje betreft vinden we het erg jammer omdat er door de  

omwonenden en bewoners van St Petrus veel gebruik van wordt gemaakt  

Verder is het  de bedoeling om de fietsenstalling uit te breiden. Hiervoor zal de  

afrastering worden verplaatst en komt er ook ruimte voor de afval kliko’s . 

Op 16 November is er overleg geweest met de Gemeente Boekel.  

Ons verzoek om het terras te overkappen met een veranda en daar een berging  

in onder te brengen is positief ontvangen. Dit kan zelfs zonder het aanvragen  

van een bouwvergunning.  

In het zelfde overleg is ook toestemming gevraagd voor het bouwen van een  

overdekte fietsenstalling. Ook dit mag , maar daar is wel een  

bouwvergunning voor nodig. Wij bereiden beide plannen voor om uit te voeren. 

 

Oppas oma’s en Oppas opa’s  
Vriendelijk verzoek om het oppassen op de kleinkinderen en het jeu de boulen  

niet te combineren . Het geeft onrust en vooral ook onveiligheid op de banen . 

  

AED / Reanimatie  
In de maand november is onder deskundige leiding van Rieky Fabrie weer een  

Herhaling cursus AED/Reanimatie geweest . 27 Deelnemers kregen weer een 

geheugenopfrisser en 2 deelnemers hebben voor de eerste keer deelgenomen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIKBORD-BIJLAGE 

 

Zaterdag 10 december 2011     Afdeling Winter Competitie  12.00u 

  Jeu de Bouckles 1 – Le Chateau 5         Jeu de Bouckles 2 – Plop 6 

 

Zondag 18 december 2011     Ben Loeffen Kerst Toernooi  

  10.30 u  H. Mis voor de overleden leden van Jeu de Bouckles 

  11.30 u  Inschrijving / aanvang wedstrijden / lunch 

  Dit toernooi is niet toegankelijk voor aspirant-leden . 

 

Zondag   25 december 2011   Eerste Kerstdag     GEEN BOULEN ! 

Maandag 26 december 2011  Tweede Kersdag     10.30 – 13.30u 

 

Donderdag  29 december 2011 Oliebollen Toernooi     

  Let op !  Aanvang wedstrijden  13.00u 

  Frans en Frans bakken de oliebollen weer lekker bruin !!! 

  Dit toernooi is voor leden.  

 

Zondag 1 januari 2012      Nieuwjaarsdag      GEEN BOULEN ! 

 

Dinsdag 3 januari 2012   Nieuwjaarsboulen       

  We toasten op het nieuwe jaar en wensen elkaar  

                  een hele ‘boule’  gezellige jeu de boules uurtjes  in  2012 

 

Zaterdag 7 januari 2012  

   Afdeling Winter Competitie in Huissen en Schijndel   12.00u 

 

Dinsdagen 10 – 17 – 24 – 31 januari en 7 – 14 – 28 februari  2012 

  Winter Avond Competitie   
 

Zaterdag 21 januari  2012 

  Afdeling Winter Competitie in Uden en Huissen  12.00u 

 

Maandag 23 januari 2012 Dorpen Toernooi Boekel – Lieshout 1 

 

Woensdag 8 februari  2012      19.30u   Ledenvergadering 

 

Zaterdag 17 maart 2012  Opening Zomer Seizoen    

 

Afdelings Competitie 2012  zondag 29 april – 20 mei – 3 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 


