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Jeu de boules/koersbal vereniging Vitesse
Voorzitter:

Sjoerd Hofstra
Email: s.hofstra21@chello.nl
Vice-Voorzitter
Sarel Olierhoek
administrateur:
Email: s.olierhoek@gmail.com
Penningmeester: Jesper van Eersel
Email: jmvaneersel@upcmail.nl
Secretaresse
Loes Bakker
Email: helobak@gmail.com
PR
Joke Koedoot
Email: h.koedoot@upcmail.nl
Leden
Sarel Olierhoek
administrateur:
Email: s.olierhoek@gmail.com

06-11914968

06-33714427
0180-616964
06-81283882
06-33714427

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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Nu de Corona kruitdampen langzaam lijken op te trekken
en de meeste van onze leden al 2x geprikt zijn lijkt het
moment om weer gewoon in de buitenlucht een balletje
te mogen gooien aangebroken.
Niemand had kunnen vermoeden dat deze onderbreking van ons
wekelijkse gooi & smijtwerk zo lang zou duren maar langzamerhand
komen er steeds meer mensen spelen.
We zijn inmiddels veranderd van ”risicogroep” in
een gevaccineerde bende boulers en koersballers.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om jullie
aandacht te vestigen op 11 juli want dan wordt er
door ons weer eens een open doublet toernooi georganiseerd waar het
een hele uitdaging zal zijn om alles een beetje in goede (grind)banen
te leiden.
We gaan ervan uit dat we tegen die tijd weer gewoon wat
mogen verkopen dus zal onze kantine-commissie
ongetwijfeld weer in actie komen met broodjes, soep en
ballen gehakt.
En misschien mogen we zelfs wat te drinken verkopen,
hou op schei uit!
Mocht je na dit gelezen te hebben denken voor de organisatie of voor
de kantine wil ik wel iets doen laat het ff weten.
Ikzelf hoop na behoorlijk wat gezondheidsproblemen ook weer van de
partij te kunnen zijn.
Daarom: Tot spoedig.
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Hallo beste boulers
Graag wil ik de aandoening Afasie onder jullie aandacht brengen, niet het leukste onderwerp, maar ik
ondervind vaak dat het nog heel onbekend is.

Toen ik nog werkte hebben we met de logopediste en
vrijwilligers een zangkoor opgericht, voor de doelgroep mensen
die Afasie hadden. Het is heel opmerkelijk dat mensen met die
aandoening, niet of nauwelijks kunnen praten, maar wel kunnen
zingen. Er was een man op ons koor, die bijvoorbeeld geen ja of
nee kon zeggen, op de vraag of hij koffie of thee wilde, maar
wel het Feyenoord lied helemaal mee zong.
Afasie is een taalstoornis.
Wanneer mensen communiceren, gebeurt dit meestal door
middel van taal, praten, het vinden van de juiste woorden,
begrijpen, lezen, en schrijven en gebaren maken zijn
onderdelen van taalgebruik. Wanneer als gevolg van
hersenletsel een of meer onderdelen van het taal gebruik niet
meer goed functioneren, noemt men dat afasie. De persoon kan
de taal niet goed meer gebruiken. De wetenschap die zich
bezighoudt met het taal- en spraakgebrek ten gevolge van een
hersenletsel heet afasiologie.
Jaarlijks ondervinden veel mensen tijdens hun vakantie in het buitenland de frustratie van het niet goed
duidelijk kunnen maken wat ze bedoelen. Zelfs in landen waarvan men meent de taal goed te
beheersen, zoals Engeland of Frankrijk, merkt men dat bijvoorbeeld bij een dokters bezoek. In landen
waar men de taal minder goed beheerst, worden de communicatiemogelijkheden met de lokale
bevolking steeds beperkter en lukt het vaak zelfs niet meer om te krijgen wat men besteld heeft.
Mensen met afasie ondervinden dagelijks deze problemen.
Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk - afasie is bij iedereen anders.
De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats
en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taal vermogen en iemands
persoonlijkheid.
Sommige mensen kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het
vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw. Anderen spreken juist
wel veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te
begrijpen; deze mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van
taal.
Klik ook eens op de site: Https://www.hersenstichting.nl
Winny van Ballegooijen
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Oh Oh, ben je net lid van de Jeu de Boules bij Vitesse en je leest de 1e x het clubblad…..dan is het toch wel schrikken! Er staat nl. dat DE KLOS doorgegeven wordt aan
Eef en Lineke van Anraad, om een stukje te schrijven voor de volgende Boulespraat.
Het is wel kort dag, en wij zijn pas lid.
Vooruit dan:
Wij, Eef en Lineke zijn eind februari tijdens een wandeling, eens gaan kijken bij de groep
die aan het boulen waren. Wij vonden het wel leuk en het resultaat
was, dat wij op 1 maart voor de 1e keer mee deden. Jeu de boules-ballen? Nee,
die hebben wij niet bij ons. (hebben we wel…. Van die camping ballen en stijf
verroest en al een paar jaar niet gebruikt. Soms in de vakanties op de campings
in Frankrijk. Daar gingen we dan ook kijken naar de Fransen, zo goed waren
zij).
Dat wij geen boules bij ons hadden was geen probleem. We kregen direct
boules om mee te spelen. Tijdens het spelen werd ook nog het één en ander
uitgelegd. Zo van: hoe de boules vasthouden, kijken waar je naar toe wilt gooien, de telling, enz. Het
spel werd van lieverlede steeds bekender; met de spelregels.
2x spelen in de week, op maandag en woensdag, daar keken wij naar uit. (en nog steeds hoor!)
Verder even wat over ons; wij zijn getrouwd in het Raadhuis van Hillegersberg in december
1972.
Eef – geboren in 1947 en woonde in Hillegersberg en ik – geboren
in 1948 en woonde in Rotterdam-Zuid. Wij hebben elkaar leren
kennen in Zwembad Hillegersberg van de Gemeente Rotterdam bij
Sport en recreatie (S&R), waar wij werkten. Het zwembad is er niet meer: nu
is er op deze plaats een parkje aangelegd. In verschillende zwembaden
hebben wij samen gewerkt. Later is hij bij S&R, bij de afd. ontwikkeling van sportaccommodaties
gaan werken.
Ik ben na de zwembaden, in het onderwijs terecht gekomen als docent Lich. Opvoeding in Spangen en
later ook bij andere scholen, met ook andere vakken erbij in Rotterdam. In totaal 45 jaar. Daarnaast
heb ik ook 25 jaar ski-gymnastiek en buitentraining op en rond de trimbaan in Barendrecht gegeven
en 18 jaar bij de Ned. Ski Ver.
Na de volkstuin, kamperen met tent en 25 jaar in een stacaravan de weekends en vakanties
doorgebracht, hebben we ook veel genoten van het skiën in de winter, vnl. in Oostenrijk en Frankrijk.
Vanaf 2012 zijn we vaak weg met de camper voor korte en langere tijd. We zijn ook lid van de
Burstner club (BCN) voor caravans en campers. Een fantastische club, zij organiseren activiteiten in
Nederland, dit wordt gedaan door verschillende vrijwillige “weekendleiding” ( ± 6 x per jaar).

Hobby’s… teveel om op te noemen! Enkele zijn o.a. in zonnetje zitten, tv kijken, knutselen,
handwerken, spelletjes, vakanties zowel met camper als in onze bungalow in België.
Bedenk zelf maar wie-wat-waar-hoe!
DE KLOS doorgeven…? Wie meld zich vrijwillig aan om een stukje te schrijven?
Eef en Lineke van Anraad
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Leuke foto van Ad van Nielen op zijn verjaardag heeft
hij getrakteerd op bruin fruit, heel handig die keukenrol
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Na 2 jaar nemen wij afscheid van:
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Marry
Marry
Cor
Cor
Toos
Toos

Buurman
Buurman
10 juni
Ooms
Ooms
12 juni
Kamen-Mommaas
Kamen-Mommaas 15 juni

Marry

Buurman

10 juni

Cor

Ooms

12 juni

Toos

Kamen-Mommaas 15 juni

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

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

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

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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