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Jeu de boules/koersbal vereniging Vitesse 
 
Voorzitter:     Peter Bruinzeel                 06-20773068 
     Email: peter@bruinzeel.nl 
Vice-Voorzitter:     Sjoerd Hofstra                 06-11914968 
     Email: s.hofstra21@chello.nl 
Penningmeester:    Jesper van Eersel 
     Email: jmvaneersel@upcmail.nl 
Secretaris     Sjoerd Hofstra                 06-11914968 
     Email: s.hofstra21@chello.nl  
PR     Huib Westerhout    0180-614478 
     Email: hg.westerhout@hetnet.nl 
Leden      Sarel Olierhoek 
administrateur:     Email: s.olierhoek@gmail.com 06-33714427 
 
Internet: http://www.kvvitesse.nl 
Redactie: boulespraat@gmail.com 
 

 

 
 
JEU DE BOULE 
Maandag: 13.30 uur – 17.00 uur 
Jeu de Boules bij slecht weer klaverjassen 
 
Woensdag: 13.30 uur – 17.00 uur 
Jeu de Boules bij slecht weer klaverjassen 
 
Zaterdag: 13.30 uur – 17.00 uur 
Jeu de Boules bij slecht weer klaverjassen 
 
KOERSBAL 
Vrijdagmiddag:  van13.30-15.30 uur  
 
KLAVERJASSEN 
Vrijdagavond: van Oktober t/m April 
Elke 1e vrijdag van de maand klaverjassen 
Aanvang 19.30 uur 

Adres: 

Sportpark de Bongerd  
Clubgebouw Vitesse   
Dierensteinweg 6B 
2991 XJ Barendrecht 
Telefoon: 0180-615277 

Contributie: € 90.20 per jaar 
Rekeningnummer  NL77RABO0305434306  
Tnv Penningmeester KV.Vitesse, Barendrecht 

 

Jeu de Boules 
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Beste boulers  en koersballers, 

Op onze (mijn) leeftijd merk je het gevoel, dat de tijd steeds snel-

ler lijkt te gaan. We zitten inmiddels alweer in de lente van 2019, 

alhoewel je dit de laatste week met die stormperiode niet echt zo 

aanvoelde.  

Een achterliggende periode waarin met name onze koersbalgroep 

regelmatig op de vrijdagmiddag met de winterjas aan moest gooi-

en wegens het steeds uitvallen van de cv-verwarming. Onze leider 

Goof heeft hierbij regelmatig contact gehad met Vitesse-voorzitter 

Leo Visser die uiteindelijk toezegde, te regelen dat er onder de 

vloer gaat worden gezocht naar de  oorzaak van de steeds                      

optredende lekkagestoringen. We zijn benieuwd naar de uitkomst. 

Inmiddels hadden we gistermiddag (de 25e) weer een 

vergadering met onze  kantine-commissie over de cu-

linaire aanpak van onze twee toernooien die in   deze 

maand gaan plaatsvinden, t.w. ons Jan van Udentoer-

nooi op de 3e en vervolgens het Regiotoernooi op de 

17e. De boodschappenlijsten zijn weer    gemaakt en  

het belooft weer 2 nieuwe culinaire hoogtepunten op 

te leveren, los uiteraard van de speluitkomsten. We 

zoeken overigens nog wel een paar mensen om te          

helpen bij  het opzetten van het terras op de ochtend 

van de 17e, aanmelden bij Sjoerd graag. 

Ik wens eenieder weer een fijne speelmaand toe en de 

(vroege) vakantiegangers veel genoegen, geniet en wees voorzichtig in de vreemde, 

Peter Bruinzeel 
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               maandag                                                      woensdag 

 

Bij verhindering zelf contact opnemen met een van de anderen op deze lijst om te ruilen. 

Aanvang bardienst is om 13.00 uur en eindigt als de leden naar de baan gaan  om te spelen 

Na het spelen is er weer bardienst. 

Graag de bar en de keuken schoon achter laten. 

 

 

Eventuele hapjes op woensdag zullen in samenspraak met de kantine-

commissie  verzorgd worden. 

 

 

01-04 Henk Bossenbroek 06-38707899 03-04 Jan v Udentoernooi 

08-04 Ben v  d Voordt  624320  10-04 Sjoerd Hofstra  06-11914968 

15-04 Wim Snoek   610372  17-04 Regio doublettoernooi 

22-04 2e Paasdag      24-04 Piet Been   617693 

29-04 Sarel Olierhoek   06-33714427 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e Diny v/d Zand  1616 2036 2157 5809 

2e Arie van Ballegooijen 1627 2036 1780 5443 

3e Wim Snoek   1377 2053 1899 5329 

4e Peter Overman  1627 1665 1764 5056 

5e Sarel Olierhoek  1476 1610 1925 5011 

6e Arie Visser   1175 2048 1780 5003 

7e Rob Klepke   1336 1610 1899 4845 

8e Jan v/d Zand   1525 2053 1210 4788 

9e Maria de Vos  1336 2048 1210 4594 

10e Loes Bakker  1377 1262 1925 4564 

11e Riet van Rossen  1805 1540 1123 4468 

12e Albert Boer  1846 1262 1342 4450 

13e Ben Bos   1175 1540 1662 4377 

 

Het meenemen van een gezellige introducé  is toegestaan. 

Maar wel even doorgeven aan Sarel. 

 

 

 

 

  Vrijdag 4 januari is het weer gezellig klaverjassen.            
  U komt toch ook!  
  Kosten € 3,00 pp., bestemt voor  de hapjes en  
  prijzen 
  Het meenemen van een introducé is toegestaan. 
 

  Wij spelen 3 partijen en starten om 19.30 uur.   
  Na iedere ronde wordt er geloot met wie en tegen  
  wie u speelt.  
 

  De komende datum: vrijdag 5 APRIL alweer de                   
 laatste van dit seizoen.  

 
Dit zijn de uitslagen van vrijdag 1 maart 2019 
 

14e Tiny Kruyt   1327 869 2157 4353 

15e Harry de Wildt  1476 1186 1662 4324 

16e Rene Wilderman  1805 1352 1123 4280 

17e Hans de Wit  1327 1186 1764 4277 

18e Henk Tijssen  1406 1665 1117 4188 

19e Gerard van Rossen  1846 1297 995 4138 

20e Jan v/d Have  1406 1352 1342 4100 

21e Yvonne Wilderman 1616 1297 1098 4011 

22e Wil Sneep   1525 869 1117 3511 

23e Marry Buurman  1106 1124 1098 3328 

24e Nel Visser   1106 1124 995 3225 

R. 1 R. 2 R. 3 totaal R. 1 R. 2 R. 3 totaal 
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Vanaf 1 maart heten wij  

Jo Bak  

welkom bij ons cluppie. 

Wij zeggen daarom ook, veel speelplezier 
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BARENDRECHT – De 34ste editie van de 
Barendrechtse Kunstmarkt is bijna vol. Het 
oude dorpscentrum van Barendrecht zal op 
zaterdag 15 juni weer het decor van de               
bekende kunstmarkt zijn. De kunstmarkt is 
op zaterdag 15 juni 2019 en duurt van 10:00 
tot 17:00 uur. Organisatoren Jo Polak en 
Rene Baan: “Sinds drie jaar is deze plek dè 
locatie waar iedereen zich thuis voelt. De 
Barendrechtse Kunstmarkt, die dit jaar voor 
de 34ste keer wordt georganiseerd, sluit 
naadloos aan bij de historische sfeer in het 
centrum.  

Ook de kunstenaars, die uit heel Nederland naar Barendrecht komen,  waarderen deze locatie zeer en zullen op de 
Dorpsstraat, het Doormanplein en rond de dorpskerk in één grote openluchtexpositie hun werk presenteren en ver-
kopen.” Kunstmarkt Ook de zaal “De Ontmoeting”, naast de      dorpskerk, zal weer deel uitmaken van de                 
kunstmarkt. De organisatoren hebben al veel kunstenaars met kwalitatief hoogstaand werk weten te verleiden naar 
Barendrecht te komen. Op de website, Facebook- en Instagram pagina van de kunstmarkt is al een goede indruk te 
krijgen van het werk dat in de kramen gepresenteerd en verkocht zal worden. Muziek en kunstwerken in diverse 
disciplines Kunstenaars met veel verschillend werk zoals:  portrettekenen, schilderen in verschillende stijlen en 
technieken, glaskunst, sieraden, beelden van hout en steen, smeedwerk, brons, grafische technieken en fotografie. 
De organisatie probeert een zo breed mogelijke variatie aan kunstenaars bijeen te brengen. Ook zullen weer                     
muzikanten optreden. Met diverse Barendrechtse organisaties, zoals CultuurLocaal en Barendrecht Klassiek is al 
contact gezocht om ook hier tot een goede mix van het muziekrepertoire te komen. 

BARENDRECHT – De afgelopen 6 maanden zijn er 
ruim 200 boetes uitgedeeld voor foutparkeren in de 
blauwe zone bij station Barendrecht. BOA’s van de 
gemeente schreven tussen 18 augustus 2018 en           
28 februari 2019 in totaal 231 boetes uit, waarvan 191 
boetes voor het parkeren in de blauwe zone zonder een 
parkeerschijf. Halverwege 2019 worden er ongeveer 68 
extra parkeerplaatsen gerealiseerd op het parkeerdek 
van station Barendrecht. Parkeren voor reizigers blijft 
gratis, maar de uitbreiding (herindeling) kost wel een 

paar ton: €360.000,- voor de gemeente Barendrecht en 

€128.000,- subsidie. Boetes Een boete voor het parke-

ren in de blauwe zone zonder parkeerschijf kost €95 + 

€9 administratiekosten. Deze boete werd in de afgelopen 6 maanden 191 keer  uitgeschreven. Iedere maand worden er 
gemiddeld 40 boetes uitgeschreven. In december piekte dit aantal naar 62, in januari daalde het naar 7. Verder werden er 
boetes uitgeschreven voor de volgende overtredingen: 11 boetes:  Motorvoertuig parkeren bij blauwe streep, terwijl  

toegestane parkeertijd is verstreken. (€ 95) 18 boetes: Parkeren bij blauwe streep, terwijl op parkeerschijf niet de juiste 

tijdstip ‘begin parkeren’ is weergegeven. (€ 95) 9 boetes: Parkeren in de blauwe zone, maar niet langs een blauwe streep. 

(€ 95) 1 boete: Voertuig op de weg laten staan, zodanig dat deze gevaar veroorzaakt. (€ 140) 1 boete: Niet de rijbaan 

gebruiken door stil te staan op het trottoir, voetpad, (brom)fietspad of ruiterpad. (€ 95) Handhaving In 7 gevallen hebben 
de handhavers een waarschuwing gegeven en er is 9 keer bezwaar gemaakt tegen een parkeerboete. Burgemeester van 
Belzen: “De inzet van de Boa’s in de nieuw gerealiseerde blauwe zone heeft als streven het terugdringen van de                                   
parkeeroverlast en hiermee het reguleren van de parkeerdruk. (…) De Boa’s controleren structureel of iedereen zich aan 
de regels houdt. (…) Op dit moment is de periode nog te kort om te kunnen concluderen dat de overlast afneemt. Wel is 
duidelijk waarneembaar dat omwonenden steeds meer gewend raken aan het gebruik van de (gast)ontheffing en/of de 
blauwe parkeerschijf. De reacties op de handhaving zijn veelal positief.“ 
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Colofon 

 Redactie:  

Diny van der Zand 

                 Kopij voor de  

  Boulespraat@gmail.com 

  Inleveren voor: 26 mei 2019 

   Elke maandag     toernooi  

 

  Hijmen v/d Poel  04 april 

  Hinne Huitema   12 april 

  Maarten Moerkerken 18 april 

  Harry de Wildt   20 april 

mailto:Boulespraat@gmail.com
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VOORZITTER: Peter Bruinzeel 

Boules-Praat Diny van der Zand 

Klaverjascommissie Sarel Olierhoek 

 
SECRETARIS: Sjoerd Hofstra 

Computergroep Arie van Ballegooijen, Henk Bossen-

broek, Ben Bos, Sjoerd Hofstra, Sarel 

Olierhoek, Wil Sneep, Arie en Nel Visser 

(bij toerbeurt) 

Jeu de Boules Doublet competitie Ben Bos, Henk Bossenbroek 

Jeu de Boules Mix competitie Ben Bos, Marja Dubel 

Koersbal Goof van den Berg 

 
PENNINGMEESTER:  Jesper van Eersel 

Ledenadministratie   Sarel Olierhoek 

Lief en leedfonds:    Gerard en Riet van Rossen 

 
 
VICE-VOORZITTER: Sjoerd Hofstra 

 

Accommodatiecommissie Nico Bakker, Arie van Ballegooijen,             

Goof van den Berg, Ben Bos, Ben vd Voort 

Kantinecommissie Loes Bakker, Albert Boer, Ineke Boer,               

Tineke v/d Have, Ineke vd Velde 

Toernooicommissie Ben Bos, Henk Bossenbroek,  Jan Marz, 

Wedstrijdsecretariaat Marja Dubel 

€-Toernooi Nico Bakker 
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