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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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Beste boulers en koersballers,
Wat hebben we schitterende maanden achter de rug. Zonnewarmte in overvloed met volle
banen op de maandag-, woensdag- en zelfs zaterdagmiddagen en gezellige
gesprekken met een drankje.
De najaars- en winterperiode zijn nu aan de beurt, hetgeen betekent, dat de Vitessekantine
weer meer gebruikt zal worden voor dat natafelwerk. Een eerste aanzet is overigens alweer
gegeven, onze pr-man Huib en wat leden zijn aan het nadenken over acties e.d. om ons ledental weer richting die gewenste minimale 100 te brengen.
U wordt op de hoogte gehouden van de uiteindelijke uitwerkingen. Zeker is in ieder geval
dat we in het voorjaar weer doorgaan met de donderdagavonden.
Mijn oproep in de laatste Boulespraat voor nieuwe kandidaten voor de
gedecimeerde kantinecommissie en kleine barbezettingsploeg leverde (nog)
geen stormloop op. Dus nog maar eens een herhaalde oproep.
Kom op mensen, laat ons niet in de steek en zet je -naast dat balletje gooienextra in voor je clubje.

voorzien.

Kortgeleden werden wij opnieuw geconfronteerd met een mutatie, Arie en Nel
Visser stopten met de organisatie van de maandelijkse winterse
klaverjasavonden. Zij hebben deze activiteit gedurende vele jaren op zich
genomen en een grote groep enthousiaste klaverjassers van gezellige avonden

Arie en Nel: hartelijk dank voor jullie jarenlange enthousiaste inzet in deze!

Sarel Olierhoek neemt het organisatiestokje over. Zie verder in dit blad.
Peter Bruinzeel
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Beste boulers en koersballers,
Zoals jullie weten wordt er een ledenlijst met jullie gegevens bijgehouden.
Inmiddels heeft een ieder meegekregen dat er een nieuwe wet bescherming
persoonsgegevens is.
Zonder op de details van deze wet in te gaan moeten wij als bestuur van de commissie
jeu de boule het volgende aan jullie voorleggen:
Het betreft onze ledenlijst die alleen voor intern gebruik is bestemd.
Mocht je, refererend aan deze nieuwe wet, bezwaar hebben tegen vermelding van je
adres, je telefoonnummer of je e-mail adres in deze ledenlijst dan heb je tot 15 november
de gelegenheid om dit schriftelijk dan wel per e-mail door te geven aan onze
ledenadministratie in de persoon van Sarel Olierhoek email: s.olierhoek@gmail.com
Maak je geen bezwaar dan blijf je gewoon in onze ledenlijst (wel zo makkelijk) vermeld
staan.
Namens het bestuur;
Sjoerd Hofstra
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maandag

woensdag

05-11

Ben v d Voordt

624320

07-11

Sjoerd Hofstra

06-11914968

12-11

Arie v Ballegooien 615772

14-11

Henk Bossenbroek 06-38707899

19-11

Piet Been

617693

21-11

Martin Postema

558186

26-11

Wim Snoek

610372

28-11

Sarel Olierhoek

06-33711427

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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Zoals jullie vernomen hebben zijn Arie en Nel na een lange periode met het
organiseren van de klaverjas avonden gestopt. En Gerard en
Riet voor de loterij verzorging.
Wij bedanken

natuurlijk voor hun inzet hiervan.
Ik heb deze taak nu op mij genomen.
De klaverjas avonden voor dit seizoen zijn de 1e vrijdagavonden van de maand,

Zoals altijd kunt u inschrijven op de lijst die in de kantine op tafel ligt of per email
aan mij. Voor de organisatie wel zo prettig, omdat ik dan weet hoeveel tafels we
moeten klaarzetten en hapjes moeten inkopen.
Individueel inschrijven vanaf 19.00 uur, en we starten om 19.30 uur.
Kosten € 3,00 pp., bestemt voor hapjes en de prijzen.
Na iedere ronde wordt er geloot met wie en tegen wie u speelt.
Het meenemen van een introduce is toegestaan.
Sarel Olierhoek
Email: s.olierhoek@gmail.com
Telefoon:
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0633714427

Lieve boulers
Ongeveer 7 jaar geleden vroeg Henk Tyssen of ik mee wil helpen
met een hutspot maaltijd klaar te maken en meer mensen gingen
helpen.
Gezellig, de aardappelen penen en uien moesten we zelf snijden.
Hans en Thea waren ook bezig van alles te doen voor de boule en
vroegen toen of er mensen waren die mee wilden werken met
andere dingen, want het was veel werk.
Ikzelf koos voor de kantine/catering.
En dan komt het pas wat er moet gebeuren zoals: wc & kantine
schoonmaken de keuken netjes maken dat we daar dan wat konden
koken.
Bar bijvullen enz enz. Dan komen de
feestjes.
Broodmaaltijd-Jan van Uden toernooi
Hutspot avond-Snert avond-Mossel avond-Franse avond
Jaarvergadering-Kerstboom opzetten-Nieuwjaarsreceptie.
En dan alle toernooien nog. De boodschappen niet
te vergeten. Vergaderen voor wat we gaan Koken
Bakken Braden.
Loterij, ook de inkoop ervaren gelukkig kwam
daar weer wat van in de kas van de boule.
Wat er ook nog bij kwam als er iets van een
feestje was ging ik 5 weken van te voren al in de
kantine zitten voor in te schrijven 2 x in de week.
Ach dat was best wel eens moeilijk. Altijd weer
vragen doen jullie mee. Maar uiteindelijk kwam het wel weer goed.
Met Hans & Thea was het leuk werken. Helaas kwam daar een eind aan.
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Sjoerd Hofstra hielp al mee ook bij de hutspot maken.
Dus gingen we door en kwam Coby v/d Schee erbij.
Coby was heel creatief en verzon ook altijd
leuke dingen. Maar jammer ook zij stopte.
Met Sjoerd gingen we door en vroegen er een paar
andere dames bij.
Winny Ballegooijen-Ineke Boer en de mannen gingen
meehelpen.
Daarna kwam Ineke v/d Velde erbij en ook later Tineke v/d Have.
Riet v Rossen en Gerard v Rossen hebben ook meegeholpen maar stopten er toen
ook mee.
Sjoerd en zijn vrouw Marja (die altijd wat bakte voor ons of soep maakte als we vergadering
hadden) moeten we niet vergeten.
Marja dacht ook mee met de gerechten voor de feestjes die we hadden
dat was super.
Het waren leuke jaren heel veel gelachen maar hard werken.
Ik heb met veel mensen gewerkt waaronder een hele leuke groep
dames.
Al die jaren heb ik het met heel veel plezier gedaan, maar nu stop ik er mee.
Overal komt een eind aan. Ik kom gewoon weer lekker boulen.

Miep Mastenbroek
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Op
Woensdag 28 november 2018
om 14.00 uur
Agenda en overige stukken worden
opgestuurd.
Mochten jullie eventueel agendapunten hebben,
of aanmelden als bestuurslid,
doe dit dan 14 dgn. voor de vergadering.
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Beste Vitesse-boulers en andere smulpapen,
heb jij je al opgegeven.
De prijs bedraagt €. 12,50 en er kan gekozen worden
uit mosselen of “cassoulet d’Ellemare’
als contragerecht.
Inschrijven en gelijktijdige betaling kan vanaf
maandagmiddag 29 oktober a.s. bij onze
Marja Dubel.
Inschrijfformulier in de kantine
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Lieve Boulers,
Ik mocht bij de nieuwjaarsreceptie van de jeu de boules een heerlijk lunchbon ontvangen. Nu waren wij in september een midweekje weg in landal Rabit Hill, en hebben heerlijk gegeten van
de kaart in Vaassen bij:

Een soepje met een heerlijk broodje gezond en een heerlijke
kroket.
Daarna genoten van een kopje koffie en thee met geweldige
zoeternij.
Wij hebben ervan genoten. Nogmaals bedankt.
Jan en Diny
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Dit jaar zijn er tot nu toe 6 nieuwe leden bijgekomen. Wil ze graag aan u voorstellen.:
01-09-2018 Maartje Aartse-Jongste
01-08-2018 Joop Horsten
23-07-2018 Rinus Kasius
01-06-2018 Loes Bakker-Janssens
01-05-2018 Piet Nab
01-01-2018 ineke v/d Have

.

Beste leden van de Jeu de Boules
Sinds een jaar ben ik nu lid van de club en met veel plezier
neem ik deel aan de clubwedstrijden.
Echter wegens lichamelijk ongemak ben ik genoodzaakt
te stoppen
Daarom wil mijn lidmaatschap per 1 november as. opzeggen.
Met vriendelijke groet,
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Sjoerd Hofstra

19 november

Riet Rijke-de Jonge

26 november

Lenie v 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, Wil Sneep, 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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