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___________________________________________________________________________ 

 
CLUB ACTIVITEITEN vanaf september 2021: 

Alleen voor leden op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Op donderdagen ook voor gasten 

Om de zaterdag een ledentoernooi; aanvang 1300 uur 
Dinsdags: elke week de dinsdagcompetitie 

Dinsdag 14 september: Entre Nous op Texel; aanvang 10:30 uur 
Donderdag 30 september: Bostoernooi bij het Turfveld; aanvang 1400 uur 

___________________________________________________________________________ 
 
De volledige schoonmaaklijst hangt in de kantine 
 
Datum 

 
Schoonmaak 

24-08 t/m 04-09-21 Peter Dernison en Fer Gieles 
07-09 t/m 19-09-21 Tiny en Jaap Zuidewind 
21-09 t/m 02-10-21 Truus Zoetelief en Diana Kardijk 
05-10 t/m 16-10-21 Erna en Peter van Sante 
19-10 t/m 30-10-21 Guusje van Frans Witte 
02-11 t/m 13-11-21 Alie en Toon Schouten 

 
 

De zomer zit er bijna op 
 
Hopelijk heeft u net zo’n fijne vakantie gehad als ik. Wij zijn naar Denemarken geweest 
gedurende 3 weken. Wat een fantastisch mooi land is dat. Rond rijdend over het glooiende 
landschap zie bij elke bocht een nieuw en verrassend uitzicht. Mooie wandelingen gemaakt, 
niet zoals in Nederland vlak, maar bergje op en bergje af. Niet altijd fijn, maar wel trots als 
het volbracht is. 
 
Voor hen die nog moeten of willen, veel plezier en kom ontspannen terug. 
 
Cursus techniek Jeu de Boules  
Vanaf de 2de week in oktober zal Rob Blok weer een aantal cursusdagen geven. 
De bedoeling is dat dit geschiet op de donderdagmiddag. 
Het eerste uur zal les gegeven worden en het tweede uur kan het geleerde in praktijk 
gebracht worden. 
Binnenkort krijgt u de gelegenheid zich voor deze lessen op te geven. 
  



Hoe vul je een pagina als je geen nieuws hebt? 
 
Ik wist nog niet hoe ik deze 2de pagina zou moeten vullen, maar na een discussie met één 
van de leden werd het mij duidelijk. 
Het huidige bestuur is een andere weg ingeslagen en telkens worden onze beslissingen 
getoetst aan het verleden, terwijl bij aanvang van de nieuwe periode is gezegd dat wij het 
anders zouden doen. 
Het hot item dat er speelt: Laat je nieuwe potentiële leden gelijk meedoen aan de 
competitie of moeten zij eerst 3 maanden alleen op donderdag spelen.  
 
 Als argument hoor je, dat hebben we altijd zo gedaan  
 Als je tegen een nieuweling speelt, zijn je kansen in de competitie verspeeld. 
 
Onze vereniging heeft bewust gekozen geen lid te zijn van de Jeu de Boules bond omdat wij 
recreatief willen spelen; dat houdt in, merendeels voor de gezelligheid. Tevens is het helaas 
zo dat zelfs na een inspeel periode van 3 maanden een enkel lid nog steeds niet geweldig 
speelt, maar dat geeft volgens ons niet, als het lid er maar plezier aan beleeft. Tevens 
hebben wij de laatste tijd al enkele uitzonderingen gemaakt, door nieuwe leden 
onmiddellijk mee te laten spelen. 
 
Kortom vanaf nu is er geen 3 maanden inspeelperiode meer, maar mogen nieuwe leden 
meteen meedoen aan alle activiteiten van de vereniging. Mede in het belang van het 
voortbestaan van de vereniging willen wij actief mensen enthousiasmeren om lid te worden. 
Drie maanden alleen op donderdag kan demotiverend werken. Wel adviseren wij hen zoveel 
mogelijk te spelen en dan vooral op de donderdag en de vrije zaterdag eens in de 2 weken. 
 
Uitwisseling met Entre Nous 
 
De bedoeling is dat wij op 14 september een uitwisseling hebben met Entre Nous. 
Deze uitwisseling is afhankelijk van het weer, want nog steeds mogen wij niet met meer dan 
22 personen in de kantine zijn. De kans is dus aanwezig dat wij op het laatste moment de 
uitwisseling moeten afzeggen. 
 
Kunnen niet-gevaccineerde personen worden geweigerd bij de vereniging 
 
Het is voor velen van ons een vreemd idee, je niet te laten vaccineren. Echter, er zijn mensen die om 
hun moverende redenen dit niet doen. Maar kunnen zij dan geweigerd worden?  
We hebben ook nog te maken met privacy gevoelige informatie. Het zou kunnen dat een medische 
verklaring ten grondslag ligt aan het niet vaccineren. Tevens is het zo dat zelfs gevaccineerde 
personen besmettelijk kunnen zijn met het virus, in mindere mate, maar toch. Maar kunnen zij dan 
geweigerd worden? 
 
Hoe gaan we om met mensen in de supermarkt? Gaan we niet naar binnen, omdat er mogelijk niet 
gevaccineerde personen zijn.  
 
Wij denken, dat als je je houdt aan de basisregels, er niet veel problemen zullen zijn. 
 
 Houdt 1.5 meter afstand 
 Was je handen vaker 
 Bij klachten kom je niet 
 


