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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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Leden van onze club, het tussentijdse vertrek van Peter als voorzitter
betekent dat er op de komende jaarlijkse ALVergadering van
27 november een nieuwe voorzitter m/v gekozen moet worden.
Let op de m/v!
Denk er eens goed over na en probeer, en om eens een moderne
uitdrukking te gebruiken:

Oplossingsgericht te denken
Wachten tot iemand anders z’n hand opsteekt leidt zelden tot iets constructiefs.
Ikzelf, laat mijn toekomst als bestuurslid met name afhangen van de
ontwikkelingen rondom het voorzitterschap.
De uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering volgt op
korte termijn maar zet maar in je agenda:

Jaarvergadering op 27 november om
14.00 uur in de kantine
Sjoerd Hofstra
4

maandag

woensdag

04-11 Ben v d Voordt

624320

06-11 Sarel Olierhoek

11-11 Albert Boer

617803

13-11 Joke Koedoot

06-33714427
621464

18-11 Henk Bossenbroek 06-38707899

20-11 Kantinecommissie 1,2,3 toernooi

25-11 Piet Been

27-11 Piet Nab

617693

06-10863190

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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Uitslag van de klaverjasavond van
11 oktober 2019
R. 2

R. 3

totaal

Rene

Wilderman

1783

1714

1977

5474

Rob

Klepke

1783

1646

1501

4930

Sarel

Olierhoek

1720

1714

1361

4795

1590

1196

1977

4763

Riet

van Rossen

Wim

Snoek

1647

1568

1504

4719

Henk

Bossenbroek

1647

1631

1428

4706

Harry

de

Wildt

1355

1481

1822

4658

Hans

de

Wit

1720

1487

1428

4635

Wil

van Prooyen

1121

1646

1822

4589

Tiny

Kruyt

1791

1266

1501

4558

Joke

Nab

1389

1646

1504

4539

1352

1585

1462

4399

1352

1631

1360

4343

Gerard
Peter
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R. 1

van Rossen
Overman

Arie

van Ballegooijen

1389

1481

1462

4332

Jan

v/d Have

1355

1487

1360

4202

Yvonne

Wilderman

1202

1585

1361

4148

Marry

Buurman

1791

1266

1045

4102

Arie

Visser

1590

1196

1300

4086

Piet

Nab

1202

1568

1300

4070

Nel

Visser

1121

1646

1045

3812

Hier weer een klein stukje van de koersballers
De vorige keer zei mijn Riet dromen zijn bedrog, maar nu blijkt dus, dat de
drone toch geland is met een envelop met inhoud als bijdrage voor ons jaarlijkse etentje. Natuurlijk hartelijk dank namens ons allen.
Vanaf 1 oktober gaat voor ons het nieuwe seizoen weer beginnen en zijn wij natuurlijk
nieuwsgierig welke dame en heer 1e zijn geworden van de afgelopen periode.
Dit zal ik U bij mijn volgend stukje wel kunnen mededelen. In de afgelopen jaren heeft de
voorzitter de prijzen uitgereikt, maar wie oh wie gaat het nu dan doen.
We wachten dit maar even af.
U kunt ongetwijfeld wel het TV spelletje DOET IE HET OF
DOET IE HET NIET. Wat heeft dit nou met koersbal te maken
vraagt U zich af. Dan kan ik U vertellen.
In de winter komen wij in de kantine en dan is altijd de vraag doet
de verwarming het of doet ie het niet. Het afgelopen jaar hebben
wij regelmatig in de kou gezeten en hebben zelfs een keer het
koersbal af moeten lassen.
Meestal is ouwe Willem dik in de negentig als een van de eerste aanwezig en als de kachel
niet brand dan gaat hij naar het stookhok, haalt de spullen eruit en probeert de ketel op gang
te krijgen. Meestal is er niet voldoende water in de ketel, er schijnt ergens een lek te zitten
en stroomt dus weg, en dan gaat Willem zittend op zijn knieen het water bijvullen en soms
doet de verwaming het en soms doet ie het niet.
De ouderen zitten dan op hun stoel in de kou te wachten uiteraard met dikke
winter kleding aan. Ter voorkoming dat de stijf-en stramheid toe slaat lijkt
het mij verstandig om stoel gymnastiek te doen. Dit is bij ouderen redelijk
populair.
Dus zolang Willem bezig is zal ik de taak op me nemen voor de stoel
gymnastiek. Zo iets als Klap is in je handjes Pietje is zo blij, handjes
naar boven handjes in je zij, dan heen en weer bewegen met de slogan zo
varen de scheepjes voorbij.
Ik voel met dan net die korfbaltrainer van weleer.
Alle gekheid op een stokje wij hopen natuurlijk wel, dat de verwarming dit jaar gemaakt is
en dat wij met zijn allen weer veel plezier kunnen beleven aan het koersbal.
Goetjes Piet Rijke
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Ontmoetingsdag voor vijftig Barendrechters
di 1 okt 2019, 6:00

BARENDRECHT - Vier Barendrechtse organisaties: Stichting IJsselmonde Oost; Barendrechtse Uitdaging,

Marlyne in&outdoor en KijkopWelzijn hebben de handen ineen geslagen om vijftig Barendrechters
een mooie ontmoetingsmiddag te bieden in het kader van de "Kom Kijk en Doe mee" activiteiten.
Het doel is tweeërlei, enerzijds om naast de plezierige middag de bezoekers kennis te laten
maken met de verschillende activiteiten in Barendrecht. In dit geval de mogelijkheid om deel
te nemen aan de activiteiten of gebruik te maken van het lunchroom 'het Tuinhuis' aan de
Kruidentuin. Anderzijds om het startsein te geven van de 'Kom Erbij week' in het kader van
eenzaamheid.
Sportcoach Rob van Marlyne In&Outdoor zorgde voor een sportuurtje in de gymzaal. De koks
Imraan en Alfonso van IJsselmonde Oost hebben samen met een aantal medewerkers voor
een verrukkelijke maaltijd gezorgd welke de bezoekers, na de sportieve inspanning, zich prima
laten smaken.
Via KijkopWelzijn is het contact gelegd met Vluchtelingenwerk, waarbij ook nieuwkomers zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan deze activiteit. "Het is mooi om te zien hoe de verbinding
tussen de verschillende groepen tijdens het sporten en de maaltijd tot stand komt", merkt
Linda op. Onder het genot van het nagerecht worden de koks en de vrijwilligers met applaus
bedankt voor hun enorme inzet.
Niet onvermeld mag blijven dat de Makro Barendrecht op verzoek van de Barendrechtse
Uitdaging voor vele ingrediënten heeft gezorgd zodat ruim 50 personen deze onvergetelijke
middag mochten afsluiten met een maaltijd.
Een van de bezoekers vroeg bij het verlaten van het Tuinhuis : "Hoe kan ik regelen samen met
een groep dames hier vaker te komen eten"? Dit is precies wat wij met elkaar beogen:
bewoners laten kennis maken met de mogelijkheden en activiteiten in Barendrecht en hen
uitdagen een volgende keer terug te komen. Iedere dinsdag en donderdag kan er worden
worden gegeten in 'het Tuinhuis' of een maaltijd worden afgehaald. Iedereen bedankt voor de
enorme inzet en samenwerking van deze succesvolle middag.
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Jan Marz

18 november

Sjoerd Hofstra

19 november

Riet Rijke-de Jonge

26 november

Lenie van Veelen-de Bruin 29 november

Elke maandag
Colofon
Redactie:
Diny van der Zand
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toernooi
Kopij voor de
Boulespraat@gmail.com
Inleveren voor: 26 november

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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