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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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HET MONDKAPJE
Vanaf heden zijn we van een van de meest irritante nevenverschijnselen
van de Corona pandemie het door iedereen verfoeide mondkapje zo
goed als verlost.
Dus ergens voor de deur staan en er achterkomen dat je je kappie vergeten bent en terug
naar huis moeten behoort hopelijk voorgoed tot het verleden.
Nu nog even die paar honderdduizend die op straat en in de natuur zijn achtergelaten
opruimen en we kunnen weer verder.
Wel moet hierbij aangetekend worden dat wanneer je grootste irritatie met betrekking tot de
Corona crisis het al dan niet dragen van een mondkapje is je er goed mee weggekomen bent.
Dus weg bron van ergernis en oorzaak van vele ruzietjes en graag terug naar het gevoel van
saamhorigheid dat er aan het begin van deze crisis zo massaal was.
We sluiten deze periode graag af met de slogan:

KAPPEN MET DIE KAPPIES

Toch of misschien wel mede daardoor hebben we als bestuur en kantine- & toernooicommissie besloten om ons regiotoernooi van 17 juli af te blazen omdat er nog teveel haken en ogen
met betrekking tot de veiligheid van alle deelnemers aan vast zitten.
Ook naar ons laatste toernooi met deelnemers van buitenaf zal nog kritisch gekeken worden.
Ons eigen interne BB toernooi wordt echter wel weer georganiseerd op 7 juli.
En als de voortekenen niet bedriegen zou het kunnen dat we aan het eind van de zomer zowel een ”franse avond” als een jaarvergadering kunnen doen en dat zou mooi zijn.
In de volgende Boulespraat zal er ongetwijfeld meer over deze onderwerpen te vinden zijn.
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Beste Boulers,
Nu we weer consumpties mogen verkopen vanuit de container zijn
er twee dingen die weer actueel worden.
We zoeken nog mensen die op een maandag- en
woensdagmiddag kantinedienst willen doen. Hoe
meer mensen zich opgeven bij Albert Boer hoe minder vaak je aan de beurt bent.
Het volgende betreft het schot/luik dat voor de ingang van de container is gemaakt.
De bedoeling is dat dus niemand anders dan de persoon die op
dat moment kantinedienst heeft in de container komt.
En ook het verzoek om zo veel mogelijk
gepast te betalen.
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Beste leden,

Door de covid-19 hebben wij geen toernooien kunnen organiseren.
Nu de versoepelingen vanaf 6 juni 2021 meer mogelijk maakt gaan wij, onder voorbehoud en met
inachtneming van de maatregelen, op de eerste woensdag van de maand het
BB MIXTOERNOOI weer opstarten.
Noteer alvast de volgende data in uw agenda;
7 juli, 4 augustus, 8 september, 6 oktober en 3 november 2021.

Dagindeling van het toernooi;
De leden melden zich vanaf 13.00 uur bij de organisatie voor de container, tegen betaling van € 2,00
contant (graag gepast) ontvangt u 5 lootjes.
13,25 uur worden de nummers uitgedeeld op welke baan u speelt, nummer zwart speelt tegen nummer rood en zwart begint.
Er worden 3 rondes gespeeld van max. 35 minuten en iedere ronde wordt er opnieuw ingedeeld.
De winnaar van elke ronde ontvangt een lootje van de verliezer.
Na afloop worden de prijsjes verloot.
Ons motto is gezelligheid staat voorop en meedoen is belangrijke dan winnen.

De organisatie heeft er zin in en graag tot ziens op ons eerst volgend BB Mixtoernooi woensdagmiddag 7 juli 2021.

Organisatie JDB Vitesse
Piet Nab

De volgende maatregelen dienen te worden opgevold:
Tijdens het spel, aan tafel en t.p.v. de container 150 cm. afstand houden.
Was je handen en geen handen schudden
1 persoon bedient het scorebord.
Ieder persoon gebruikt zijn eigen but.
Blijft thuis bij klachten of verkoudheid.
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Beste leden,
Bij deze wil ik vertellen dat ik 14 dagen in 't Maasstad-ziekenhuis heb gelegen en
dat ik daar weer uit ontslagen ben.
Nu ben ik14 dagen thuis en kan ik nog niet goed lopen., klein beetje en met 'n rollator.
Ik heb totaal geen kracht meer in m'n benen.
Graag wil ik ieder die me gebeld heeft in het ziekenhuis bedanken voor de steun.
Verder wil ik ook 2 mensen bedanken die al heel lang voor de vereniging iets moois
doen, zoals een kaartje met je verjaardag sturen, of als iemand in 't ziekenhuis ligt.
Dat zijn Riet en Gerard van Rossem, hartelijk bedankt voor alles wat jullie doe.
Gr Harry de Wildt
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Beste boulers,
Zoals een aantal van jullie ongetwijfeld hebben opgemerkt zijn
verschillende enthousiaste leden bezig om de container anders en beter
in te richten.
Een van de eerste veranderingen is de opslag van de stapelstoeltje
want die staan nu in het achterste kotje.
Verdere bijzonderheden over wat er in en rond de container gaat veranderen komen later
aan de orde maar er is nu al iets dat even onze aandacht vraagt:

Het is nog niet zo lang geleden dat de heersende klasse overal een knecht
voor had zoals de laarzenknecht, het kamermeisje, de kokkin, de butler enzovoort enzovoort.
Maar bij ons is alles iets meer op de eenentwintigste eeuw gebaseerd en
doen we toch meer zelf.
Dit alles is bedoeld om een kort verhaal lang te maken namelijk; pak je een
stapelstoel uit het hok zet deze dan voordat je weggaat zelf weer terug in
dat hok.
Nogmaals, vrijwilligers zijn geen knechten.

Hoop op jullie begrip en medewerking.
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Beste mensen,

Na 28 jaar boulen heb ik met pijn in mijn hart besloten dat ik mijn
lidmaatschap opzeg. 15 jaar in Portugal 7 jaar op Rotterdam en
7 jaar Vitesse
Was niet altijd gemakkelijk maar ik heb er ontzettend van genoten
Er is een tijd van komen en van gaan
Desejo_lbe saude e sauda coes de Lena ADEUS
Lenie van Veelen
Helaas gaat ook Magda Heijboer ons na
17 jaar ons verlaten.
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Martin

Postema

9

juli

Sarel

Olierhoek

10

juli

Winny

van Ballegooijen

10

juli

Hans

Ravenstein

13

juli

Jaap

Horsten

18

juli

Joke

Koedoot-de Kok

25

juli

28

juli

Maartje Aartse-Jongste

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

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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