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Wist je dat.  
 De ledenvergadering 2011 gehouden zal worden op 

Woensdag 9 Februari.  

 Er voor de fiets/boulestocht al enkele ideeën voor een 
goed doel zijn binnen gekomen  

 Er tot de ledenvergadering nog ideeën kunnen worden 
ingeleverd  

 In deze vergadering een doel wordt gekozen  

 Roken tijdens een wedstrijd niet is toegestaan maar dit 
zichzelf ook straft  

 Jan v d Elzen (Neerbroek) met zijn sigaar het touwtje 
van zijn magneetje regelmatig doorbrand  

 Mede omdat sigaren duur zijn, hij de eindjes aan elkaar 
moet knopen  

 Het bij toernooien en competitie dikwijls dezelfde 
mensen zijn die dit begeleiden en organiseren  

 Daarom hierbij de oproep dat vrijwilligers hiervoor 
kunnen aanmelden  

 Door een heel drukke agenda volgend jaar, moeilijk is 
om alles in te plannen  

 Daardoor enkele eindemaand toernooien niet op de 
laatste zaterdag gehouden kunnen worden  

 We er een mooi 2011 van proberen te maken  

 Het voor de administratie makkelijk is om de 
contributie a.u.b. te voldoen in Januari van het 
boekjaar 2011.  

 Dat we iedereen een fijne feestmaand toewensen.  

 
 
 
 

 Van de voorzitter 

 
Dit is alweer het laatste buutje van dit jaar. Een jaar waar we 

als bestuur beslissingen hebben moeten nemen die veel 
overleg vormden en in diverse bestuursvergaderingen aan de 
orde zijn geweest. Wij hebben steeds die besluiten genomen 

die het belang van onze vereniging dienen.  
Waar wij geen beslissing over kunnen nemen is het overlijden 

van Theo van den Heuvel en Jan van der linden. Twee van 
onze leden die te jong van ons zijn heen gegaan. Elders in dit 
buutje een woordje van Anneke ter nagedachtenis. 

 
Een belangrijke beslissing was het voorstel in de  

ledenvergadering om weer een ledenstop in te stellen. Door 
de leden is dit voorstel overgenomen en is een wachtlijst voor 
nieuwe leden aangelegd. Op dit moment zijn er 24 



aanmeldingen op de wachtlijst. Gezien het verloop van leden 

is er weinig gelegenheid om ooit lid te kunnen worden. In een 
informatie bijeenkomst hebben we aan de aspirant-leden een 

alternatief lidmaatschap aangeboden. Dit houdt in dat ze 
enkel aan de oefen gelegenheden op Zondag, Dinsdagmiddag 

en Donderdag mogen deelnemen. De contributie hiervoor is  
€ 30,- per jaar. Deze leden mogen dus niet deelnemen aan 
competities, toernooien en uitwisselingen. Wij zijn ons bewust 

dat het een karig lidmaatschap is maar het is voorlopig en 
wellicht een aanzet naar meer. Mogelijk zijn er leden die nu al 

niet deelnemen aan competitie of toernooien en alleen op de 
oefentijden gezellig een balletje komen gooien. Als er van 
deze leden interesse is voor een dergelijk lidmaatschap dan 

horen wij dit graag. In de volgende ledenvergadering zal een 
en ander aan de orde komen. 

 
165 leden, daarbij moet aangemerkt worden dat we diverse 
leden hebben die zelden of nooit aanwezig zijn. Ieder zal daar 

zijn reden voor hebben maar het kan vervelend zijn als men 
dan wel toernooien bezoekt. Een toernooi is nog altijd een 

wedstrijd waar het naast de gezelligheid ook om de winst van 
de partij gaat. Het is dan  terecht  vervelend om gekoppeld te 
worden aan een deelnemer die zelden of nooit een 

oefengelegenheid bezoekt maar wel aan toernooien 
deelneemt. Als dit dan ook nog een toernooi betreft waar een 

trofee aan verbonden is dan wordt de irritatie soms nog 
groter. Bovendien is de ledenstop juist ingesteld vanwege de 
overbezetting van onze toernooien. Daarom is het voor de 

verstandhoudingen goed om te kiezen: oefengelegenheid 
bezoeken, of niet aan toernooien deelnemen. 

 
 
 

In de maand December is het aanvragen van de nieuwe 
licenties weer aan de orde. Ik wil iedereen verzoeken 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 2009 lid zijn zal een eerste licentie 
worden aangevraagd. 

 
De binnenbanen zijn vernieuwd, er is door de aannemer en 

enkele leden bijzonder goed gewerkt waardoor de klus ruim 
binnen de geplande tijd gereed was. Op advies van de 
aannemer gebruiken we de banen zoals deze nu zijn om 

voldoende hard te worden. Na de wintercompetitie zal een 
laagje fijn split worden aangebracht. Door Tonnie Vesters en 

zijn hulpje Thè Hoevenaars zijn de muren van een kleurtje 
voorzien. De banken komen niet terug maar worden 
vervangen door enkele vaste opklapbare stoeltjes. Het 

vochtprobleem blijkt hardnekkig te zijn. Er worden diverse 
oorzaken genoemd maar dé oplossing vinden is niet 

eenvoudig. Samen met de aannemer en de onderaannemers 
wordt er aan gewerkt. Voor een betere luchtcirculatie in de 
speelhal gaan we ventilatoren instaleren.     

 
Naar Arbo wetgeving is al het gereedschap en klimmateriaal 

gekeurd en waar nodig vernieuwd. Op het dak worden nog 
ankerpunten ten behoeve van valbeveiliging aangebracht. 
 

Omdat er onlangs tijdens een gastenavond een fiets vermist 
werd willen we de verlichting op de stalling uitbreiden. Zeker 

als we de binnenbanen gebruiken is er weinig overzicht op de 
fietsenstalling. Mocht er iets verdachts gebeuren dan 
waarschuwen en zekere actie ondernemen. Natuurlijk zetten 

we allemaal onze fiets op slot. 
 



De wintercompetitie is weer gestart en gaat goed. Nogmaals, 

er worden in twee perioden 7 wedstrijden gehouden. De 
eerste 5 gespeelde wedstrijden worden genoteerd. 10 

wedstrijden bepalen de einduitslag. 
De afdelingswintercompetitie is na de promoties van vorig 

jaar toch enigszins moeilijker. De tegenstanders zullen 
waarschijnlijk beter zijn. Het zal zaak zijn om zelf in het team 
een goede verstandhouding te creëren en mocht het resultaat 

niet zijn wat men wil dan dit zeker niet de teamgenoten 
aanrekenen. Het belangrijkste is om gezamenlijk plezierige 

wedstrijden te spelen.   
 
 

 
De eindemaand toernooien verlopen op een gezellige manier 

zonder druk van competitieverband. De aanvangstijd is voor 
sommigen nog moeilijk maar nogmaals: inschrijven vanaf 
12.15 uur. Aanvang toernooi 13.00 uur. Binnen spelen is 3 en 

buiten is 4 wedstrijden. Belangrijk is wel om er rekening mee 
te houden dat deze toernooien zowel binnen als buiten 

meestal tot ongeveer 18.00 uur duren. Daarom tevoren 
besluiten of je wel of niet mee kan doen, iemand in laten 
vallen is niet mogelijk. 

 
Ondanks dat we het pleintoernooi vroegtijdig wilden 

bespreken was de Zaterdag voor de door ons bedoelde datum 
3 Juli al vastgelegd voor een muziek festival. Doordat de 
deelnemende korpsen al waren besproken moeten we dit jaar 

uitwijken naar de dichtstbijzijnde datum in Juni. Het toernooi 
zal nu gehouden worden op Zondag 26 Juni. 

 
Zoals bij de nieuwbouw afgesproken is mogen de bewoners 
van het zorgcentrum een keer per jaar komen jeu de boulen. 

Het is nu gebruikelijk dat enkele bewoners een keer per 
maand een balletje komen gooien. Onze oproep vorig jaar om 

deze mensen te begeleiden is bijzonder goed opgevat. Een 

vast groepje vrijwilligers neemt dit op zich en hebben er een 

competitie van gemaakt. Hulde aan deze vrijwilligers die 
mensen met veel beperkingen bijstaan en laten genieten van 

een middag jeu de boulen. 
 

Op 16 Oktober hebben we het zomerseizoen 2010 afgesloten 
met een gebruikelijk toernooi. Van de 96 deelnemers was bij 
de dames Betsie Vogels de beste en bij de heren was Frans 

de Bruin de winnaar. De wintercompetitie werd gewonnen 
door Jan Wijdeven, bij de dames was Toos Verhofstad de 

beste. De Tête a Tête competitie werd gewonnen door Jos 
Fabrie, hij werd hierdoor de clubkampioen van 2010. Op de 
12e plek werd Truus v d Vondervoort 1e bij de dames.   

 
Tenslotte namens het bestuur hulde aan al onze vrijwilligers. 

We hebben onze dank getoond in het jaarlijkse uitstapje. Met 
een volle bus richting Eindhoven om terecht te komen in 
Antwerpen. Ondanks het miezerige weer sportief op de step 

voor een kroegentocht door een (klein) gedeelte van de grote 
stad. Een geslaagde dag en dik verdiend, immers zonder 

vrijwilligers geen vereniging…….   
 
 

 
 

  
BEN LOEFFEN KERSTTOERNOOI 
Zondag 19 December.   10.30 uur H.Mis in de St. Agathakerk 

voor overleden leden van Jeu de Bouckles. 
Aansluitend gezamenlijke lunch en toernooi in Sancta Maria. 

 
OLIEBOLLENTOERNOOI       
Aanvang 13.00 uur          Donderdag 30 December 2010 

 
NIEUWJAARSBORREL/BOULEN     

Aanvang 10.30  tot 13.30 uur           Zondag    2 Januari 



 

WINTERAVONDCOMPETITIE       Aanvang 19.00 uur 
Dinsdag    4- 11- 18- 25 Januari 

1- 8- 15 Februari 
 

LEDENVERGADERING 
Woensdag 9 Februari   2011  
Aanvang 20.00 uur 

 

 

In Memoriam  Theo v d Heuvel 
Jarenlang was Theo tijdens de middagen op de jeu de 

boulesbanen te vinden. Een fijne teammaat ,altijd in voor een 
praatje en een grapje . Ondanks zijn beperkte 

gezichtsvermogen wist hij een goede partij te spelen en 
verraste zo menige tegenstander . 
Jammer Theo dat het niet langer heeft mogen duren . 

Wij wensen Janny , kinderen en kleinkinderen sterkte voor de 
toekomst. 

 
In Memoriam  Jan vd Linden 
Nog maar enkele jaren lid van onze club. Druk met veel 

hobby’s en daardoor nog niet zo veel tijd om te jeu de boulen 
. Maar als hij er was , dan vol interesse in alles wat met het 

jeu de boulen te maken had . Spelregels , materialen , 
competities alles had zijn aandacht . 
Jammer Jan dat ook voor jou het noodlot toesloeg . 

Wij wensen Wilhelmien ,fam. Vd Linden en fam.Coolen sterkte 
voor de toekomst .  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


