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

JEU DE BOULE

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

Maandag: 13.30 uur – 17.00 uur
Jeu de Boulesij slecht weer klaverjassen
Woensdag: 13.30 uur – 17.00 uur
Jeu de Boules bij slecht weer klaverjassen
Donderdagavond vanaf 19.00 uur
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: € 95,00 per jaar
Rekeningnummer NL77RABO0305434306
Tnv Penningmeester KV.Vitesse, Barendrecht
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AVONDKLOK
Zoals we al een groot gedeelte van ons leven ervaren heeft de klok
een belangrijke plaats in ons bestaan.
Graag benadruk ik dat je niet op alle klokken kan zien hoe laat het is.
Ik noem er in willekeurige volgorde een aantal op:
De Noodklok, waarvan we hopen dat die niet geluid hoeft te worden.
De Tijdklok, die veel mensen dagelijks gebruiken.
De Prikklok, waar velen van ons toen we nog werkten mee te maken hebben gehad.
De Kerkklok, voor sommigen een ergernis voor anderen een oproep.
De Kerstklok, opengedraaid vaak rood of wit.
De Biljartklok, waar altijd geld in moest net op het moment dat jij aan de
beurt was.
De Koekoeksklok, laten we zeggen: Je moet er van houden.
De Wedstrijdklok, die je gewoon stil of op nul kan zetten.
De Stationsklok, die vaak ongeduldig bekeken wordt.
De Staande klok, waar je wel naast kan zitten, maar pas op als ’ie slaat.
De Duivenklok, een veel gebruikt apparaat hoewel duiven (en honden) niet kunnen klokkijken.
De Wandklok, waar je onder maar ook naast kunt zitten.
De Wereldklok, die gek genoeg overal anders is.
De Biologische klok, die bij vrouwen anders tikt dan bij mannen.
De Digitale klok, waar zijn we zonder?
De Avondklok, eigenlijk een vorm van een noodklok en de meest omstreden vorm van alle klokken.
Deze klok is kennelijk onvermijdelijk op dit moment.
Ik begrijp dat het gaat om het terugdringen van het R getal wat
eigenlijk een K getal is.
Laten we hopen dat deze rigoureuze maatregel van zeer tijdelijke aard is en dat we op korte termijn
onze bewegingsvrijheid stapje voor stapje weer terugkrijgen.
Blijft ondertussen voorzichtig!
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Beste allemaal,
Zo als we het allemaal wel beleven is het voor ons ouderen niet de meest aangename
periode in ons leven en worden we geconfronteerd met beperkingen en zullen ons helaas
aan moeten passen.
Daar er een beetje hoop gloorde voor de boulers om mogelijk op 25 Januari weer te kunnen
beginnen werd dit wederom uitgesteld. Helaas het is niet anders. Voor de koersballers ligt
het al veel langer stil en moeten we met zijn allen maar hopen, dat we voor de lente begint
weer kunnen gaan spelen.
Kommer en kwel dus en dan vraagt de voorzitter of we niet een
LEUK stukje kunnen schrijven voor de boulespraat.
Toevallig liep ik in Rotterdam Jaap Kooiman en Simon Stokvis
tegen het lijf en zij spraken mij aan en zeiden jij bent toch die
man van het Koersbal??
Ik antwoordde bevestigend en vroeg gelijk
hebben jullie geen oplossing dat wij weer
een spelletje kunnen gaan spelen.
Jaap zegt tegen Simon; jij hebt toch altijd van die goede ideeen ???
Momentje Jaap zegt Simon, de raderen draaien.
Natuurlijk zegt Simon, als jij nou is naar Mijnheer Harmsen gaat en
hem vraagt of de koersballers misschien in de kantine van de RET
mogen spelen.
Jaap kijkt Simon aan en zegt, dat is een goed plan en als ik dan
aan de koersballers nou is contributie vraag en dat dan in het potje
doet van oude mevr. Harmsen die oudere mensen helpt. Japio, zeg
Simon, dat is een goed plan.
Jaap klopt op de deur van Dhr. Harmsen en Harmsen zegt wat nu
weer Kooiman. Nou zegt Jaap ik heb binnenkort geld beschikbaar om in het potje van Uw moeder te stoppen zodat zij dit aan
de oudere mensen kan geven.
Vertel is Kooiman hoe kom jij nou aan dit geld??? Nou Meneer Harmsen U weet toch nog
wel, dat ik die demonstratie koersbal heb gegeven voor Uw relaties op de ????
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Maar Kooiman, dat is toch een hele grote flop geworden en ik was daar bijzonder boos over,
dat weet je toch?? Dat wel NATUURIJK Meneer Harmsen, maar de mensen van de
koersbal hebben mij benaderd en ik heb ze toegezegd, dat ze in de kantine van de RET
mogen spelen en dat ze daarvoor dan contributie moeten betalen en dat stop ik dan in het
potje van Uw moeder.
Je bent een rare man Kooiman, je gaat geld weghalen bij oudere mensen om dit aan mijn
moeder te geven die het dan weer aan oudere mensen gaat geven.
Natuurlijk Kooiman, ik zou het bijzonder leuk vinden als er wat voor ouderen zou worden
gedaan en zeker als de RET daarvoor zou moeten faciliteren, maar volgens mij lees jij geen
kranten, want in de BRUINE ROTTERDAMMER heeft duidelijk gestaan, dat alle openbare
gelegenheden dicht moeten zijn en er geen activiteiten mogen plaatsvinden. Heb jij nog niet
met vriendje Stokvis hierover gesproken want die weet dit allemaal.

En over dat geld, als jij zo graag iets voor
ouderen wil doen, dat hou ik wel 25 gulden
van je salaris in en zal dat in het potje van
moeders doen. Zij zal jou hier zeer erkentelijk voor zijn. Dat wel NATUURLIJK
Meneer Harmsen.

Jaap gaat met gebogen en volledig gedesillusioneerd naar huis en daar aangekomen zit Simon
net bij Nellie een kopje koffie te drinken en vraagt aan Jaap en heb je het met meneer
Harmsen geregeld ??????
Het vingertje van Jaap gaat omhoog en zegt je weet wat dit betekent …..DERUIT!!!!!!!!

Groetjes allemaal, hou je haaks en hopelijk snel tot ziens.
Piet Rijke

6

Ik weet en begrijp dat het heel moeilijk is het clubblad vol te krijgen in deze tijd.
Ik probeer invulling te geven aan de oproep van Sjoerd.
Het is niet veel, maar een gedachte dat ook zo kan zijn met z`n allen,
in de sneeuw en de kou maar vooral doorgaan.
Zie deze foto
Jil Kamen
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Maak van NEGATIEF POSITIEF en van POSITIEF weer NEGATIEF en dat is bij
mij als volgt gebeurt.
Mijn tandarts belde mij in Oktober op om de afspraak te annuleren daar hij POSITIEF
op corona was getest.
Ik heb direct een test aangevraagd en de uitslag was POSITIEF dus dat kwam
NEGATIEF binnen.
Mijn vrouw en mijn zoon moesten uiteraard ook getest worden en daar was de uitslag
NEGATIEF en dat kwam dan weer POSITIEF binnen.
We moesten wel binnen blijven en alle hygiëne toepassen die maar mogelijk waren
maar ik had totaal geen klachten.
Dit alles was begin Oktober en half November kreeg ik van de
GGD een bericht dat er een vergissing was begaan en dat ik niet
POSITIEF maar NEGATIEF was getest.
Dus dat kwam weer POSITIEF binnen en eind November weer een bericht van de
GGD dat ik NEGATIEF was maar dat wis ik al maar voor de zekerheid moest ik weer
een test ondergaan en gelukkig was dat NEGATIEF dus met alles is het toch
POSITIEF beëindigd .
Nu nog vaccineren dan kunnen we weer gezond gaan boulen en ik hoop dan ook dat ik
jullie gezond en wel weer mag ontmoeten op de baan en dat is dan zeer POSITIEF.
Groetjes
Willem de Neef
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Hanse den Herder

5-3-2020

Pieter Hoogmoed

5-8-2020

Dirk vd Heiden
Teddy Pieter Graafland
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17-8-2020
1-9-2020

Ria Klunder-Hergt

1-10-2020

Cor Appelo

1-11-2020
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Zo moeilijk is Nederlands niet, je moet alleen maar goed lezen.
ANTILOOP = middel tegen diarree
BEDACHT = naast bed nummer zeven
ACHTERAF = min acht
CONTINENTEN = inenten op een delicate plaats van het lichaam (kont)
PAPIER = zwaarlijvige Ier
MINISTER = heel kleine ster
KRAKELING = zoontje van een inbreker
PROFEET = professor aan tafel
KAARSRECHT = recht om kaarsen te vervaardigen
VERTROUWEN = In het buitenland trouwen
UURWERK = werk dat per uur betaald wordt
MINIMAAL = kleine maaltijd
PANAMA = vader laat moeder voorgaan
KIESKEURIG = tand in goede staat
MISLEIDER = priester
POLITICUS = zoen van een politieagent
EILEIDER = autoritaire kip KOEPON = nachtgewaad voor rund
OORDEEL= lel van oor
PALING = vader van chinees meisje
UITDRUKKING = einde van constipatie
VERZUIPEN = drinken in het buitenland
Arie van Ballegooien
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Op 29 december 2020
Is ons oud lid
Wim van Rijs
overleden.
Wim is lid geweest vanaf 2005

Op 3 januari is Carel Bernard, ons oud lid
overleden .
Carel is lid geweest van 2000 tot 2018
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Beste leden,

Door de corona en het uitvallen van de Boulespraat is het mij soms ontgaan, om
de leden die opgezegd hebben te vermeldde in de Boulespraat.
De Redactie
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Loes Edcius

1-7-2020

gezondheid

Willem Nieuwenhuize

8-7-2020

gezondheid

Jan v/d Have

31-7-2020

verhuist

Tineke v/d Have-Blom

31-7-2020

verhuist

Elly Baan

20-8-2020

geen tijd meer

Ineke v/d Velde

2

februari

Piet Laban

17

februari

Piet Rijke

4

februari

Gré Knieriem

18

februari

Eva Hergt

5

februari

Dirk v/d Heiden

20

februari

Riet van Rossen

6

februari

Gerard van Rossen 21

februari

Hans den Herder

10

februari

José Jansen

25

februari

Marja Dubel

14

februari

Wim Snoek

25

februari

Piet Nab

15

februari

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

VOORZITTER:

Sjoerd Hofstra

Boules-Praat

Diny van der Zand

Klaverjascommissie

Sarel Olierhoek

VICE-VOORZITTER:

Sarel Olierhoek

Accommodatiecommissie

Nico Bakker, Jaap Horsten, Hans Koedoot,
Ad van Nielen, Ben vd Voort

Kantinecommissie

Loes Bakker, Albert Boer,
Ineke Boer, Ineke vd Velde

Toernooicommissie

Albert Boer, Henk Bossenbroek, Joke Koedoot,

Wedstrijdsecretariaat

Marja Dubel

€-Toernooi

Nico Bakker

SECRETARIS:

Loes Bakker

Computergroep

Arie van Ballegooijen, Henk Bossenbroek, Sjoerd Hofstra, Sarel Olierhoek,
Arie en Nel Visser (bij toerbeurt)

Jeu de Boules Doublet competitie

Henk Bossenbroek

Jeu de Boules Mix competitie

Albert Boer, Marja Dubel

Koersbal

Piet Rijke

PENNINGMEESTER:

Jesper van Eersel

Ledenadministratie

Sarel Olierhoek

Lief en leedfonds:

Gerard en Riet van Rossen
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