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  Wist je dat : 

- je nog tot en met 11 maart kunt inschrijven voor de  

       Tête à Tête Competitie 

- de eerste wedstrijden van deze competitie gespeeld worden op 

dinsdag 20 maart om 19.00u 

- je in deze envelop de uitnodiging voor het ‘Opening Zomer  

Seizoen Toernooi’ vindt 

- je ook hiervoor tot 11 maart kunt aanmelden, dus niet vergeten 

om het in te leveren ! 

- ook je nieuwe licentie in de envelop zit 

- je zelf moet nakijken of alle gegevens die erop staan kloppen 

- de laatste wedstrijden van de Winter Avond Competitie gespeeld 

zijn 

- de winnaars worden bekend gemaakt bij het Opening Zomer  

Seizoen Toernooi  

- we dit jaar met 6  teams deelnemen aan de Afdelings Competitie 

- we alle teams een sportieve en gezellige competitie toe wensen 

- de voorbereidingen van de bouw van de veranda en fietsenstalling 

ondertussen al gestart zijn 

- we begrip vragen voor de eventuele overlast die hierdoor ontstaat 

- we steeds minder ‘aangelijnd’ spelen 

- dit ten goede komt aan de kwaliteit van de banen 

- het op dinsdag- en donderdagmiddagen erg druk is 

- Henk v Vorst,Jo Hendriks en Toon vd Boogaard toch telkens weer 

een oplossing vinden om iedereen een fijne middag te bezorgen 

      -     bij mooi weer er natuurlijk ook al buiten gegooid mag worden 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAN DE EX VOORZITTER 

 

Voor mijn laatste bijdrage in deze rubriek wil ik even terug in de tijd en  

beginnen met het begin van mijn eerste voorwoord in het buutje van  
April 2004. 
In deze rubriek mag ik als nieuwe voorzitter voor de eerste keer mijn  

verhaal  kwijt. Daarin wil ik mijn voorganger Huib Verboom nogmaals  
heel erg bedanken voor zijn jarenlange inzet in deze functie. Ik denk dat  
de verhuizing van onze vereniging van de tuin van Nia Domo, naar ons  
huidig onderkomen als belangrijkste mijlpaal in zijn voorzitterschap kan  
worden genoemd………….. 
 

Het is nu 8 jaar later en nu ben ik bezig met mijn laatste bijdrage.  

Het zijn 8 drukke jaren geweest met voor mij de belangrijkste mijlpaal: 

 onze nieuwbouw. Met een enorme inzet van de leden is deze klus geklaard.  

Het begon met de sloop van de school voor bruikbare materialen, de  

opslagruimte die we van de gemeente kregen en daar bovenop de subsidie  

die het Gemeentebestuur beschikbaar stelde. 

Het was een zucht van verlichting bij de opening in 2007. Ik was blij met het  

resultaat en trots om aan het gemeentebestuur te tonen dat de subsidie goed  

besteed was. Geheel in stijl werd de opening samen door  

Burgemeester van der Vondervoort en de voorzitter van de Nederlandse Jeu  

de Boulesbond verricht. Weer trots met zo’n gezelschap. 

In de wandelgangen, maar vooral bij gelegenheden is mij veel lof toegezwaaid.  

Ik heb dit graag in ontvangst genomen maar steeds aangehaald dat welk  

resultaat dan ook alleen met medewerking van de leden mogelijk kan zijn.  

Daarom nogmaals dank aan ieder die heeft bijgedragen aan alles wat in die  

8 jaar is gerealiseerd.  

Natuurlijk dank aan alle bestuursleden waarmee ik heb samengewerkt.  

Ik heb 107 bestuursvergaderingen en 8 ledenvergaderingen als voorzitter  

gefungeerd. In het afscheidsgedicht van Anneke werd dit met veel  

complimenten verwoord en ik moet zeggen dat dit een goed gevoel geeft.  

Bijzonder dank voor jullie waardering in de vorm van de staande ovatie.  

Dit gebaar maakte veel indruk en zal me bijblijven.  

Ik ga in mijn beleving een zorgeloze tijd tegemoet met naar ik hoop  

schouders die toelaten om weer een balletje te gooien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mocht dat niet zo zijn dan blijf ik nog actief als scheidsrechter.  

Bovendien mag ik van het bestuur de ledenadministratie blijven doen.  

Mijn grootste wens zal zijn dat ik ooit de wachtlijst van aspirant-leden kan  

verscheuren 

Tenslotte wens ik het  nieuwe bestuur veel succes toe om een vereniging te  

leiden waarin alle leden een mooie en sportieve tijdsbesteding kunnen vinden. 

                                                                                          Mari van Haandel 
Mari, 
Een gedicht voor jou,omdat hiervoor een goede reden is 
Jij geeft aan het woord ‘voor’zitter’een nieuwe betekenis 
‘Voor’zitter’ ben je op het moment van leiding geven 
Bij het jeu de boulen of d’n bouw, het is jou om het even 
‘Mede’zitter in het bestuur op ieder vlak 
Je regelt het allemaal met gemak 
‘Tussen’zitter voor de leden in lief en leed paraat 
Zo raak je met iedereen aan de praat 
‘Er langs’zitter als je voor andere meningen bezwijkt 
En toch toegeeft , hoewel jij het anders bekijkt 
‘Laptop’zitter voor de persberichten en jeu de boules bond 
Alles stipt en correct, zo maak jij het rond 
En dan nog een functie om niet te vergeten 
Een goede ‘Na’zitter ben je ook, dat zal ieder wel weten 
Met een biertje of borrel of wijntje op 
Verhalen van vroeger vertellen of lachen om een goeie mop 
Het ‘Voor’zitterschap dat rond je nu af , Mari 
En het liefste doe je dat zonder al te veel bombari 
 Als bouler en ‘Na’zitter hopen wij je hier nog vaak te zien 
Voor vele gezellige uurtjes samen met Mien . 
                                   ******************* 

      

      VAN DE NIEUWE VOORZITTER 

Voor de eerste keer aan mij de taak om als voorzitter een woordje te  

plaatsen in’t Buutje, ons clubblaadje voor de actuele informatie  

betreffende activiteiten en nieuwtjes in en om de club en het clubgebouw.  

Acht jaar lang heeft Mari dit verzorgd. Nu is dit een van de vele taken  

die hij bij zijn tussentijds aftreden heeft overgedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tijdens de jaarvergadering hebben we op passende en lovende wijze  

afscheid genomen van een bezielende,gedreven,deskundige,warmhartige  

en prominente voorzitter. Onder zijn leiding is er veel verwezenlijkt.  

Een fantastisch gebouw op een unieke plek. Met als gevolg een  

groeispurt van het ledenbestand. Van een kleine intieme vereniging  

naar een club van ruim 200 liefhebbers. Mij wacht daarom geen  

eenvoudige taak. Gezien de invulling die Mari aan deze functie heeft  

gegeven zal raad en daad van zijn kant soms wel nodig zijn en ook  

gevraagd worden. 

Samen met de andere bestuursleden hoop ik echter de vereniging in  

balans te houden  en beleid te voeren dat de stabiliteit van de vereniging  

waarborgt. Medewerking van de leden naar elkaar toe op sportief en  

recreatief gebied zal daar echter een voorwaarde voor zijn. 

                                                                                       Jan Cornelissen  

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

CLUBKLEDING 

In overleg met onze hoofdsponsor Henk v Haandel is besloten dat ook  

de Aspirant-leden clubkleding kunnen aanschaffen. 

Onze clubkleding bestaat uit : 

- paarse sweater        € 15,-               - bodywarmer           €  25,- 

- zomershirt              €  22,50            - pet                          €    3,- 

- regenjas                  €    5,- 

Deze prijzen zijn alleen mogelijk door sponsoring door Henk. 

Clubkleding is alleen ‘verplicht’ bij officiële wedstrijden van de NJBB. 

Bij onze eigen activiteiten is het geheel vrijblijvend. Heb je clubkleding  

aangeschaft dan is het natuurlijk wel fijn als je die ook draagt tijdens  

onze activiteiten. 

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

BESTUUR  2012 . 

Jan Cornelissen                                   Voorzitter / externe toernooien 

Gerard van der Ven                             Vice-voorzitter / externe toernooien 

                                                            Computer / website 

Ad Houtman                                        Secretaris 

Henk Vesters                                       Vice-secretaris 

Anneke de Bruin                                  Penningmeester / kantine beheer 

Henk van Vorst                                    Interne Toernooien / onderhoud gebouw 

Frans van de Laar                                 Interne Toernooien / onderhoud gebouw  

 stuur even een mailtje naar g.vanderven@chello.nl dan kunnen we 

jouw e-mail adres in ons bestand opnemen  
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Prikbord bijlage . 

 

Zaterdag 17 maart 2012  Opening Zomer Seizoen voor de leden 

  Inschrijven   12.15 – 13.00u    Aanvang wedstrijden  13.00u 

 

Dinsdag 20 maart 2012  Aanvang Tête à Tête Competitie  19.00u 

 

Woensdag  21 maart 2012  

Opening Zomer Seizoen voor aspirant-leden 

   Inschrijven   18.45 – 19.00u   Aanvang wedstrijden  19.00u 

 

Afdeling Winter Competitie    
   Jeu de Bouckles 1 – Le Chateau 5     in Wijchen   12.00u 

   Jeu de Bouckles 2 – Plop 6                in Uden        12.00u 

 

Vrijdag 23 maart 2012  

Een aantal clubleden doen mee aan een instructie avond ‘tireren’in Berlicum 

 

Zaterdag 24 maart 2012  

Einde Maand Paas Toernooi        Aanvang 13.00u 

 

Zaterdag 31 maart 2012  

Afsluiting Afdeling Winter Competitie in Boekel  11.00 – 18.00u 

 

Zaterdag 21 april 2012 

Boekel – Bakel    Aanvang 13.00u  in Boekel 

 

Zaterdag 28 april 2012  

Einde Maand Toernooi     Aanvang wedstrijden 13.00u 

 

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

 

Maandag 30 april 2012  Koninginnedag 

Fietsboulen   voor het Goede Doel. Dit jaar voor de Scouting. 

 

Woensdag 2 mei 2012      Kind / Kleinkind Toernooi     

 

Let op mededelingen op het prikbord  !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 


