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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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Beste boulers en koersballers even het volgende:
Zoals een aantal van jullie al gemerkt hebben ben ik het laatste half jaar nauwelijks op de
club geweest.
De reden hiervan is, los van de Covid perikelen dat mijn gezondheid of eigenlijk het gebrek
daaraan me het spelen heel moeilijk maakt.
Daar er ook geen vooruitzicht is op een zodanig herstel dat ik weer zou kunnen gaan spelen
heeft het geen zin meer om lid te blijven.
Daarom heb ik per vorige week mijn lidmaatschap opgezegd.
Wat blijft, zijn een flink aantal hele fijne herinneringen aan het boulen en vooral aan de
activiteiten de we met de kantinecommissie hebben georganiseerd.
Daar zaten toch wel een aantal pareltjes tussen zoals diverse snerttoernooien,
franse avonden, lunchtoernooien etc. etc.
Ik zal het zeker gaan missen maar ja….
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Bericht vanuit het bestuur
Vorige week ontvingen wij als bestuur een mailbericht van Sjoerd. Hierin liet hij weten
dat zijn gezondheid het niet langer toestaat actief te blijven als speler en commissie
voorzitter en dat hij zijn lidmaatschap wilde beëindigen van onze mooie club.
Een triest bericht want we weten allemaal welk plezier Sjoerd hij
haalde uit zijn activiteiten als lid en commissievoorzitter van de
jeu de boule. Jarenlang heeft Sjoerd met veel energie bijgedragen
aan het welzijn van alle jeu de boulers van onze korfbal en jeu de
boules vereniging. Het is dan ook een verlies voor de club dat
Sjoerd heeft moeten besluiten zijn lidmaatschap op te zeggen.
Uiteraard respecteren wij als bestuur zijn besluit en bedanken wij
hem voor zijn werk als commissievoorzitter.
We wensen hem het allerbeste toe.
Sarel heeft mij als voorzitter van onze club gevraagd dit keer een stuk te schrijven in de
boulespraat, en uiteraard doe ik dit graag. Sinds oktober ben ik als voorzitter actief voor
onze club en zijn we als bestuur actief aan de slag met de ambitie van onze club voor de
komende 5 jaren.
Dit alles onder de huidige omstandigheden van de COVID periode waarmee we
allemaal individueel en als club mee te maken hebben. Gelukkig houdt COVID ons niet
tegen in het ontwikkelen van een ambitie. Dit doen we samen met de voorzitters en
leden van alle commissies in onze club. Aan Sarel heb ik tijdens de algemene
ledenvergadering al laten weten dat wij als bestuur de jeu de boulers en koersballers
nadrukkelijk betrekken.
Sarel was samen met Huub aanwezig tijdens de ALV en hij reageerde hier positief op.
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Om de koers te schetsen die wij als bestuur met de club voor ogen hebben, is het belangrijk om ook met jullie in gesprek te gaan. Vandaar dat ik kort geleden als eerste op
bezoek ben geweest bij de koersballers. Dat was een gezellig en warm bezoek.

Een bezoek aan de jeu de boulers volgt snel.
Zodra de regels rondom COVID het mogelijk maken
willen wij als bestuur in samenwerking met Sarel en
de commissie jeu de boules in gesprek met jullie om
stil te staan bij het heden en de toekomst.
Wanneer een fysieke bijeenkomst mogelijk is,
organiseren we die bijeenkomst.

Tot dat moment wens ik jullie allemaal een goede
gezondheid, veel spelplezier met elkaar en alvast een
fijne december maand met mooie feestdagen toe.
Als het weer het toe laat en jullie buiten kunnen spelen,
kom ik graag even langs op de banen.

Ik hoop ook bij de boulers op een warme ontvangst met
een lekkere bak koffie.

Met vriendelijke groet,
Willem Booij
Voorzitter korfbal en jeu de boule vereniging KV Vitesse
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Beste boulers en koersballers,
Door aanhoudende gezondheidsklachten heeft onze voorzitter, Sjoers Hofstra,
zijn lidmaatschap opgezegd. Wij bedanken hem voor zijn inzet voor onze club
ten eerste als 2e voorzitter, daarna als voorzitter. Op onze toernooien regelde
hij samen met de “dames van de kantine” de hapjes en drankjes en bovenal
was hij een gezellige en goede jdb speler/partner.
Wij hopen dat het snel beter gaat met Sjoerd en dat hij op een van onze speeldagen een praatje met ons kan komen maken en misschien dat hij een balletje
met ons mee kan gooien.
Wij zijn op 16 augustus begonnen met de maandag en woensdag mixcompetitie die op 2 maart 2022
normaal zou stoppen.
De organisatie heeft besloten om op woensdag 29 december deze
mixcompetitie te laten eindigen zodat we in januari 2022 de winnaar
bekend kunnen maken. Om in aanmerking te kunnen komen voor de
eindstand als winnaar van de mixcompetitie van 2021 moet men, minimaal, 12 speeldagen gespeeld hebben.

Op woensdag 2 februari 2022 begint opnieuw de mixcompetitie t/m woensdag
30 november. Daar ook geldt dat om voor de eindstand in aanmerking te kunnen komen men tenminste 25 speeldagen gespeeld moet hebben.

Het is spijtig, maar de kantine zal voorlopig gesloten blijven want het is
daar onmogelijk en niet verantwoord voor de mix inschrijving om 1,5 m
afstand te houden tussen min of meer 30 spelers.

De klaverjasavonden gaan voorlopig ook nog niet door! We moeten toch nog wat voorzichtig blijven.
Gelukkig laten velen van ons zich niet weerhouden om op de maandag en woensdag middag lekker
in de buitenlucht een balletje te gooien, ook op de zaterdagmiddag komen er nog genoeg spelers.
Het groepje koersballers kunnen gelukkig ook nog op een verantwoorde wijze hun balletje blijven
gooien.
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In januari 2022 wordt er weer door Kijk op Welzijn een reanimatiecursus voor
bediening van een AED oftewel een defibrillator gegeven.
Er kunnen maximaal 15 meedoen.
Wie daaraan mee wil doen kan zich opgeven per mail s.olierhoek@gmail.com ,
Appen of bellen naar 0633714427

De komende weken zullen er op woensdagmiddag twee
leerlingen van het Albeda College naar onze vereniging
komen om kennis te maken met de jeu de boules
en ervaring opdoen als stagiair voor hun opleiding.
Het betreft per keer twee leerlingen per twee weken en
daarna weer twee nieuwe leerlingen voor twee weken.

De ALV van de jeu de boules zal dit jaar niet in onze
kantine plaats vinden, maar wordt per mail gehouden.
Daarin zullen we iedereen op de hoogte stellen van de
ingezonden stukken, het jaarverslag, de financiële
stukken en onze plannen voor de toekomst. Dus wie
nog wat te melden heeft, kan het nu nog kwijt!
Met vriendelijke groet,
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maandag

woensdag

06-12 Àlbert Boer

06-2902009

1-12 Wim Snoek

06-50275708

13-12 Piet Been

0180-617695

8-12 Sarel Olierhoek 06-33714427

20-12 Piet van Os

06-44836450

15-12 Piet Nab

0180-618630

27-12 Cor Appelo

06-83034253

22-12 Ad van Nielen

06-8034253

29-12 Arie Ballegooijen 06-53770452
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.

9

.

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.

7 januari, 4 februari, 4 maart en de laatste op 1 april 2022

10

11

12

Het gaat nog niet goed met hem.
Hij loopt met een rollator en heeft continue zuurstof nodig.

Hij heeft veel last van zijn hart.
Hij heeft een therapeut aan huis.
Harry doet de groeten aan iedereen.

Zij is geopereerd en heeft nog tijd nodig voor herstel.
Ze Loopt ook nog langzaam met een rollator.

Ze had het heel benauwd
Joke zat eerst in Intermezzo
en is nu naar Maasstad gebracht.
Als het weer beter gaat met haar,
dan gaat ze weer terug naar Intermezzo.
Joke doet ook de groeten aan allen.

Met Maarten gaat het op
heden naar omstandig goed,
is lichamelijk wel achteruit gegaan.
Met de thuiszorg lukt het hem goed.
Maarten doet ook de groeten aan allen

Met Sjoerd gaat het ook niet zo goed.

Hij is erg moe .
Sjoerd heeft zijn JdB lidmaatschap opgezegd.
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Beste Boulespraat lezers,
En dan is 2021 haast weer teneinde, ondanks de corona is het toch omgevlogen. Merk dat
wij ouderen dat toch wel zo ervaren, ondanks dat we wat meer binnen zitten.
Maar ondanks dat heb ik toch nog 10 Boulespraats kunnen maken. En ja dat kan ik niet
zonder jullie. Ik zou het fijn vinden om volgend jaar wat meer foto,s te ontvangen van
een maandag en een woensdag mix middag. Maar ook van de koersbal weer af en toe een
berichtje.

Dan wil ik ook Sjoerd bedanken voor het vertrouwen in mij en de
fijne samenwerking. En wens ik hem alle goeds toe voor de
toekomst. Sjoerd is lid geweest vanaf 2012 tot november 2021.

Bij deze wil ik ook Martin Postema het beste wensen. want ook hij is
gestopt vanwege gezondheidsklachten en per. 31-12-2021 zijn
lidmaatschap opgezegd en was lid vanaf 2012.

En dan wens ik jullie als laatste een fijne decembermaand en tot jaargang 14 nr. 90.

Groetjes van de redactie,
Diny van der Zand
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Coby v/d Schee

19 december

Ben v/d Voordt

20 december

Hans Koedoot

28 december

Eef van Anraad

29 december

Joke de Goeij

30 december

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

VOORZITTER:

Sjoerd Hofstra

Boules-Praat

Diny van der Zand

Klaverjascommissie

Sarel Olierhoek

VICE-VOORZITTER:

Sarel Olierhoek

Accommodatiecommissie

Nico Bakker, 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, Arie Visser
Sarel Olierhoek, Albert Boer

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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