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Jeu de boules/koersbal vereniging Vitesse
Voorzitter:

Peter Bruinzeel
Email: peter@bruinzeel.nl
Vice-Voorzitter: Sjoerd Hofstra
Email: s.hofstra21@chello.nl
Penningmeester: Jesper van Eersel
Email: jmvaneersel@upcmail.nl
Secretaris
Sjoerd Hofstra
Email: s.hofstra21@chello.nl
PR
Huib Westerhout
Email: hg.westerhout@hetnet.nl
Leden
Sarel Olierhoek
administrateur:
Email: s.olierhoek@gmail.com

06-20773068
06-11914968

06-11914968
0180-614478
06-33714427

Internet: http://www.kvvitesse.nl
Redactie: boulespraat@gmail.com

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

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

Jeu de Boules

KLAVERJASSEN
Vrijdagavond: van Oktober t/m April
Elke 1e vrijdag van de maand klaverjassen

Aanvang 19.30 uur

Contributie: € 90.20 per jaar
Rekeningnummer NL77RABO0305434306
Tnv Penningmeester KV.Vitesse, Barendrecht
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Beste boulers,
Alweer is er een maand voorbij en dit keer met een slechte start.
Ons regiotoernooi van 4 september jl. moesten wij helaas afblazen.
De weersvoorspelling was op dinsdag al regenachtig, dus besloten we
‘s middags tot afgelasting. Die woensdagmorgen erna was het zonnig
dus dachten we echt te voorbarig te zijn geweest, doch in de middag
bleken we gelijk te krijgen: het stortregende!
Door de tijdige afgelasting dus gelukkig een hoop organisatiekosten voorkomen.
In mijn vorige bijdrage had ik het over verbetering van de onderlinge communicatie.
In de 60 achterliggende jaren dat ik als bestuurder actief ben geweest, heb ik geleerd dat
je alleen maar goed kunt besturen als je gevoed wordt vanuit/door de verenigingsleden.
En dat laatste nu mis ik al enige maanden binnen onze eigen club. Dit betekent dan ook,
dat ik nu heb besloten mijn voorzittersfunctie per direct neer te leggen. Dit betekent
derhalve dat op de eerstvolgende jaarlijkse Ledenvergadering een nieuwe captain zal
moeten worden gekozen c.q. benoemd.
Veel sukses daarbij en gegroet,
Peter Bruinzeel
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Beste klaverjassers
Vanaf 11 oktober starten de gezellige klaverjasavonden weer. De kosten voor
deze avond zijn € 3,00 pp., bestemt voor de hapjes en prijzen.
Natuurlijk is het meenemen van een introducé toegestaan.
Wij spelen 3 partijen en starten om 19.30 uur.
Na iedere ronde wordt er
geloot met wie en tegen wie u speelt.

Noteert u de volgende datums in uw agenda.
11 oktober, 1 november, 6 december,
3 januari, 7 februari, 6 maart en de laatste 3 april.

LET OP 4 OKTOBER IS VERVALLEN,
DIT WORDT 11 OKTOBER.
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Op 28 augustus kregen we een groep jongelui met
drie begeleiders op bezoek, die kennis kwamen
maken met het Jeu de Boules spel.
Nico Bakker was de trainer, na het uitleggen van de
spelregels werd iedereen enthousiast.
Ze hebben met veel plezier een uurtje gespeeld.
Het zou mooi zijn als er in vakantietijd vaker zo’n
groep kan komen om de jeugd warm te maken voor
het spel.
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maandag

woensdag
02-10 Ben v d Voordt

624320

07-10 Joke Koedoot

621464

09-10 Sarel Olierhoek

06-33714427

14-10 Albert Boer

617803

16-10 Peter Bruinzeel

06-20773068

21-10 Henk Bossenbroek 06-38707899

23-10 Piet Nab

06-10863190

28-10 Piet Been

30-10 Arie v Ballegooien

615772

617693

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 kantinecommissie verzorgd worden.
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Barendrecht, 23 september 2019
Beste mensen van de Jeu de Boules Vereniging,
Ouder Worden willen we samen, niet alleen!
Ouder worden we allemaal, maar hoe doen we dat zo verbonden, waardevol en prettig mogelijk?
Hoe ziet goed samen ouder worden eruit in Barendrecht en wat kunnen wij -burgers, maatschappelijke
organisaties en gemeente- daaraan samen bijdragen?
Bij deze nodigen wij u van harte uit om met ons mee te denken tijdens de eerste ‘Samen Ouder Worden’
bijeenkomst op dinsdagmiddag 29 oktober van 15.00 – 18.00 uur in BLOK0180 aan de Haarspitwei 9 in
Barendrecht.
Inloop is vanaf 14.30 uur. Tijdens een interactief programma maken we beter kennis met elkaar en kijken
we op welke manieren wij er samen voor kunnen zorgen dat wij in Barendrecht op een plezierige manier
‘Samen Ouder Worden’.
Barendrecht is een van de 40 gemeenten in Nederland waar gestart is met het programma
‘Samen Ouder Worden’. Tien landelijke vrijwilligersorganisaties, waaronder Stichting Present, KBO-PCOB,
de Nederlandse Patientenvereniging en het Rode Kruis slaan de handen ineen om
-

samen met lokale vrijwilligersorganisaties in gesprek te gaan.

-

op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingen die beter aansluiten bij de wensen van ouderen.

-

op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerken die ervoor zorgen dat meer ouderen zich als vrijwilliger aan
melden en zo hun ervaring en kennis gaan delen.

-

samen na te denken over de manier waarop generaties elkaar kunnen versterken

-

met elkaar het vrijwilligerswerk in Barendrecht nog beter op de kaart te zetten en te verbinden.

In ‘Samen Ouder Worden’ kunnen ook thema’s als eenzaamheid, behoefte aan verbinding, dementie, ontmoeting van generaties en samenwerking tussen formele- en informele organisaties aan de orde komen.
Wij kijken er naar uit om samen te bouwen aan mooie acties en activiteiten voor, door en met ouderen!
Aanmelden uiterlijk 25 oktober via info@presentbarendrecht.nl o.v.v. Bijeenkomst ‘Samen Ouder Worden’
en uw contactgegevens.
Vriendelijke groet,
Kernteam ‘Samen Ouder Worden’
Pia van Dalen – Lokaal Programmaleider ‘Samen Ouder Worden’ vanuit Stichting Present
Cees Buijs – Voorzitter KBO
Marlies Burger – KijkopWelzijn
Annelies den Butter – Nederlandse Patientenvereniging
Jaap van der Kooij – Voorzitter PCOB
Martijn van Meppelen Scheppink - Gemeenteraadslid in Barendrecht voor SGP/ChristenUnie
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Nico Bakker

8

oktober

Wil Sneep

12

oktober

Loes Edcius

13

oktober

Willem Nieuwenhuize 23

oktober

Tiny Kruijt-Boes

oktober

Elke maandag
Colofon
Redactie:
Diny van der Zand
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26

toernooi
Kopij voor de
Boulespraat@gmail.com
Inleveren voor: 26 oktober

VOORZITTER:

Peter Bruinzeel

Boules-Praat

Diny van der Zand

Klaverjascommissie

Sarel Olierhoek

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

SECRETARIS:

Sjoerd Hofstra

Computergroep

Arie van Ballegooijen, Henk Bossenbroek, Ben Bos, Sjoerd Hofstra, Sarel
Olierhoek, 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
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