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___________________________________________________________________________ 

 

CLUB ACTIVITEITEN: 
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 tot 27 november 

Dinsdags: elke week de dinsdagcompetitie tot en met 30 november 
DENK AAN UW QR-code 

___________________________________________________________________________ 
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine 
 
Datum 

 
Schoonmaak 

02-11 t/m 13-11-21 Alie Schouten en Toon Witte 
16-11 t/m 27-11-21 Peter Steffen en Kees de Weerd 
30-11 t/m 11-12-21 Rob Dapper en Anton Schouten 
14-12 t/m 25-12-21 Saskia Wokke en Hans Leushuis 
28-12 t/m 08-01-22 Gerrie Mosk en Ilse Dros 
11-01 t/m 22-01-22 Lydia Blok en Ria de Wit 

 
 

Wij vrezen voor het G-team 
 
Het is geprobeerd. Er zijn veel telefoontjes gepleegd met ’s Heerenloo en met het 
Maartenshuis over de begeleiding van onze G-team leden. Gelukkig was er een stagiaire die 
vrij gemaakt kon worden op zaterdag middag, maar achteraf bleek dat maar te gaan om 1 
uurtje uit en thuis. Er was toen nog geen oplossing voor Hans Galjaar, die moest opgehaald 
worden uit het Maartenshuis en ook weer worden teruggebracht. Voor hem is helemaal 
geen gekwalificeerde vrijwilliger te vinden. Alle verzoeken aan het Maartenshuis verstilden. 
De stagiaire is slechts beschikbaar tot kerst 2021, wat daarna gebeurt is onduidelijk. 
Wanneer er geen oplossing komt voor zowel Hans, Casper en Nanda houdt het G-team bij 
de Jeu de Boules Club Den Burg op te bestaan. 
Hoewel wij het voor Hans, Casper en Nanda sneu vinden, achten wij het niet tot onze 
verantwoordelijkheid/ taak om het vervoer en de zorg voor hen op ons te nemen. 
 

Speculaas toernooi 
Donderdag 2 december willen wij een Speculaas toernooi organiseren. 
De aanvang van de wedstrijden zal zijn om 13:00 uur en er worden 3 partijen gespeeld. 
U zal zich moeten inschrijven voor dit toernooi 
  



Oliebollen toernooi  
Op dinsdag 28 december gaan wij het seizoen 2021 afsluiten met een oliebollen toernooi. 
Ook hier spelen we 3 partijen met aanvang om 13:00 uur. Ook hier moet u zich voor 
inschrijven. 
Na afloop van de wedstrijden zal ook de prijsuitreiking van de zaterdag en dinsdag 
competitie plaatsvinden. De wisseltrofee blijft dit jaar in de kast. Het zal niet zoals 
gebruikelijk de nummers 1, 2 en 3 zijn maar bijvoorbeeld de nummers 1, 5 en 10 uit de 
competitie, misschien is er ook wel een prijsje voor de nummer laatst. 
 
De volgorde van de uitslagen lijst gaat als volgt: 

• Deelname aan minimaal 50% van alle wedstrijden 

• Op volgorde van de gemiddelde score 
 

Jaarvergadering 
Houdt er rekening mee de Jaarvergadering zal worden gehouden op zaterdag 29 januari 
2022. We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester!!! 
De benodigde stukken zullen op tijd aan u worden verstrekt. 
 

Enquête 
De uitslag van de enquête over het rookbeleid en het spelen van wedstrijden aan de 
overkant is bekend. 
In totaal hebben 21 personen de enquête ingeleverd. 43 % van de mensen wil in rookvrij 
terrein en 48% is voor een rookplek, die uit het zicht is en 9% wil altijd en overal kunnen 
roken. Het bestuur ziet geen duidelijk keuze en stelt vast dat er een status quo is. De huidige 
rookplek is echter te zichtbaar en stoort mensen te veel en daarom zal er per 1 januari 2022 
een rookplek gemaakt worden die meer uit het zicht zal zijn. 
 
Voor wat betreft het spelen van uitwisselingen aan de overkant hebben slechts 8 personen 
van de 21 een positief antwoord gegeven. Dit betekent voor de vereniging dat wij 
terughoudend zullen zijn met het aanvaarden en uitnodigen van andere verenigingen. 
Een datum kunt u vast noteren namelijk dinsdag 12 april 2022 dan gaan we naar Entre Nous. 
We worden opgehaald en teruggebracht. 
 

Aanschaf AED 
Er is een Engels gezegde: Better be safe, than sorry oftewel veiligheid boven alles. 
Dit de reden dat het bestuur overweegt en al een vergevorderde onderhandelingen zijn 
voor de aanschaf van een AED. 
Deze Automatische Externe Defibrillatoren (AED) zal in een wandkast in de kantine duidelijk 
zichtbaar worden geplaatst. 
 

RABO Clubsupport 
Vers van de pers: Jullie deelname aan de RABO Clubsupport heeft ons € 243,02 opgeleverd. 
Minder dan andere jaren, maar altijd leuk meegenomen. De vereniging heeft maar 17 leden 
met een Rabobank rekening en toch zagen wij dat we 25 stemmen hadden.  
Hartelijk dank voor uw steun. 


