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Van de Voorzitter 

 

In het eerste buutje van 2011 zijn we al weer enkele maanden het 

nieuwe jaar in. De winteravond competitie is afgesloten en de winnaars 

zijn bekend. We concentreren ons alweer op het komende carnaval. 

Zondag 27 Februari gaan we het resultaat van onze donatie van het 

goede doel van vorig jaar bewonderen. We zijn uitgenodigd om bij de 

opening van de carnavalsmiddag van mensen met een beperking 

aanwezig te zijn. Wij willen deze uitnodiging van harte aanbevelen om 

bij de presentatie van de nieuwe carnavalskleding aanwezig te zijn.  

 

Op 5 Maart gaan we ons eigen carnavalsfeestje bouwen in het Sancta 

Maria. Geen toernooi , maar enige behendigheid met de ballen kunnen 

we wel vertonen. We zijn benieuwd wie ons zal voorgaan als prins of 

Prinses. 

De aanvangstijden zijn te vinden op het publicatiebord.  

 

De licenties voor het jaar 2011 zijn weer uitgereikt, nogmaals 

vriendelijk verzoek om de gegevens te controleren en wijzigingen door 

te geven. 

 

Enkele mededelingen naar aanleiding van de algemene 

ledenvergadering op 9 Februari 2011. 

Het voorstel van het bestuur om de mensen op de wachtlijst een 

alternatief lidmaatschap als Aspirant-lid aan te bieden is door de leden 

akkoord bevonden.  

Ook de verruiming waar de aspirant-leden aan kunnen gaan deelnemen 

heeft de instemming van de leden. 

De aspirant-leden kunnen nu deelnemen aan: 

De reguliere openingstijden:   

- Dinsdagmiddag 

- Donderdagmiddag en avond 

- Zondagmorgen 

- De Nieuwjaarsbijeenkomst 

- De Carnavalsbijeenkomst 

- De fiets/jeu de boules tocht 

- Het Kermistoernooi 

- Het Pleintoernooi 

 

Bestuurssamenstelling. 

Periodiek aftredend was de Secretaris.  

Met ruime meerderheid werd Ad Houtman herkozen in het bestuur.  

 

In de bestuursvergadering van 14 Februari zijn de bestuursfuncties aan 

de orde geweest.  

Het bestuur wordt gevormd door: 

- Voorzitter: Mari van Haandel  

- Secretaris: Ad Houtman / Vice Voorzitter 

- Penningmeester: Anneke de Bruin / Kantine beheer  



- Bestuurslid: Henk Vesters / Vice Secretaris 

- Bestuurslid: Jan Cornelissen / Externe toernooien en competities 

- Bestuurslid: Frans van de Laar / Interne toernooien en 

competities 

- Bestuurslid: Henk van Vorst / Interne toernooien en competities 

                    Onderhoud accommodatie  

 

 

In de rondvraag kwam het geven van rondjes of trakteren aan de orde. 

Door het bestuur is al herhaalde keren verwoord dat trakteren, om 

welke reden dan ook, geheel vrij is om te doen. Het moet dan ook 

duidelijk zijn  

dat deze vrijheid aan ieder gegeven dient te worden. 

Hierin vragen wij uw begrip en het verzoek om a.u.b. geen 

bemerkingen  

te maken over ieders eigen keuze. 

Als bestuur zien wij daarom geen aanleiding om een voorstel of 

voorbeeld van trakteren te noemen, dit zou gezien kunnen worden als 

richtlijn die afbreuk kan doen aan de vrijheid. 

 

Op Dinsdag 29 Maart start weer de Tête a Tête competitie. Aanmelden 

kan nog tot en met 19 Maart (eindemaand toernooi).Bedenk wel dat dit 

intensief is per speelavond. Zeker als je tevoren al weet dat er enkele 

avonden ingehaald zullen moeten worden. Het reglement geeft aan dat 

de inhaalwedstrijden gespeeld dienen te worden binnen 30 dagen na de 

oorspronkelijke speeldatum. Niet alleen voor jezelf maar ook vier 

tegen- 

standers per avond bezorg je  bij afmelden de nodige inhaalwedstrijden. 

 

ACTIVITEITEN : 

Zaterdag 26 februari 2011  

-Afdeling Winter Competitie in Schijndel en Uden 12.00u  

-Einde Maand Toernooi .Inschrijven 12.30u. Aanvang 13.00u. 

 

Zondag 27 februari 2011  

- 13.30u in de Horst te Venhorst .Presentatie nieuwe 

carnavalskleding 

Kans Plus. Afgelopen jaar hebben we hiervoor een mooi bedrag 

bij elkaar gefietst. Om ons hiervoor te bedanken zijn wij 

welkom bij de opening van hun carnavalsbal. Vind je het leuk 

om mee te gaan ? Geef je dan op ! Op het prikbord hangt 

hiervoor een lijst ! 

 

Zaterdag 5 maart 2011  19.00u 

Clubleden / aspirantleden en hun partners zijn welkom.  

            Hoedje , petje , kieltje , haal alles uit de kast voor onze gezellige  

            Carnavalsboulen avond ! 

            Wie wordt de nieuwe prins of prinses ? 

            Hebben we weer een buut ? 

            Wie laat zien dat hij/zij met de jeu de boulesballen heel handig 

is? 

            En wie gaat er met de mooie prijzen naar huis ? 

            Vanaf 19.00u ben je welkom ! 

 

Zaterdag 12 maart 2011  

-Afdeling Winter Competitie in Nijmegen en Wijchen 12.00u  

 

Zaterdag 19 maart  

-Einde Maand Toernooi. Inschrijven 12.30u. Aanvang 13.00u.  

 

Zaterdag 26 maart 2011  

-Opening Zomer Seizoen. Inschrijven 12.15u. Aanvang 13.00u.  

 

Dinsdag 29 maart 2011  

-Aanvang Tête à Tête Club Competitie 19.00u.   

 Aanmelden op de lijst op het prikbord t/m 19 maart. 

 

Zaterdag 2 april 2011.  Boekel – Bakel aanvang 13.00u   



            

 

 

Wist je dat 

- We gaan fietsen en jeu de boulen voor de restauratie van het 

orgel. 

- De Pastoor dit initiatief bijzonder waardeert. 

- Wij er van uit gaan dat de koorzangers in ons midden uit nog 

vollere borst gaan zingen en onze actie bijzonder zullen 

ondersteunen. 

- Wij hierbij beloven om niet meer voor het zingen de kerk uit te 

gaan 

- Op Zaterdag 5 Maart bij onze carnavalsbijeenkomst door 

iedereen   al gezongen kan worden. 

- Er weer de enige echte “Jeu de Bouckles Sjaaltjes” te winnen 

zijn. 

- de te winnen erwtensoep bijzaak is en dat het hoofdzaak is om  

plezier te maken. 

- Ook de aspirant-leden op deze avond welkom zijn 

- De klapstoeltjes in de speelhal mooi zijn en goed gebruikt 

worden. 

- We nogmaals Henk van Haandel  willen danken voor het 

schenken van de materialen en Jan van Berlo voor het maken. 

- De opening van het zomerseizoen alweer naderbij komt en we 

na de lange winter weer „buitenuit‟ willen 

- we zo min mogelijk de lijnen gebruiken om de banen in een 

goede conditie te houden 

- ook buiten, bij minder dan 10 banen nodig, geen lijnen gebruikt 

worden. 

- Wij iedereen willen vragen om voor aanvang even de tijd te 

nemen om de lijnen te verwijderen. 

- Het een kwestie van wennen is om zonder lijnen te spelen. 

 
 


