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NIEUWSBRIEF A.C.P. “LES POINTEURS” 

NUMMER 2 – DATUM 16 APRIL 2020 

ALGEMEEN 

Er zijn veertien dagen voorbij en dus is het tijd voor de tweede Nieuwsbrief teneinde contact met 

jullie te onderhouden.  

Over het algemeen hebben we positieve reacties op Nieuwsbrief 1 ontvangen. 

We houden weer de optie open om tussendoor een extra Nieuwsbrief uit te laten gaan als wij dat 

nodig vinden. 

BESTUURLIJKE OPMERKINGEN 

Het Bestuur is van plan een elektronische vergadering te plannen. 

WEDSTRIJDZAKEN 

Voor het NPC seizoen 2020/2021 zijn er drie teams opgegeven. LP 1 zal hoogstwaarschijnlijk 

uitkomen in de vierde divisie en LP 2 en 3 zullen misschien in de vijfde divisie uitkomen. De 

competitie begint op zaterdag 19 september as.. 

Als er leden zijn, die ook graag in de NPC-competitie willen gaan spelen, dan kunnen zij zich opgeven 

bij Tineke Walvis.   

De clubcompetitie doubletten, die op 30 maart zou beginnen, is verplaatst naar het najaar. Er wordt 

nagedacht over de vorm waarin we zullen gaan spelen. Er wordt gedacht aan een eendaagse 

toernooivorm, zoals ook gebeurt met het clubkampioenschap tripletten en tête-à-tête. 

We zullen uiterlijk 15 mei een beslissing nemen over het al dan niet doorgaan van het Fie Belder 

toernooi met BBQ. Het staat nog in de activiteitenagenda. 

FINANCIEN 

We gaan er onveranderd van uit dat er – in ieder geval – tot 1 juni as. geen inkomsten zullen zijn. 

We hebben Les Pointeurs aangemeld bij de financiële compensatieregeling die de overheid biedt 

voor gesloten bedrijven en verenigingen. Verder volgen we de ontwikkelingen rond de vraagstelling 

van NOC*NSF richting het ministerie van VWS aangaande het Noodfonds voor de Sport.  

ACCOMMODATIE 

De Gemeente is druk bezig met het parkeerterrein. Het extra hek voor de (brom)fietsers is al bijna 

klaar; zie de foto op de laatste pagina. Als we na 1 juni as. weer open mogen gaan, kunnen de 

(brom)fietsers via een tegelpad direct naar de fietsenstalling 

De verzekeraar van de accommodatie heeft ons verplicht om extra voorzieningen aan te brengen 

tegen inbraak. Er zijn inmiddels honderden meters kabel getrokken. Er wordt hard aan gewerkt. 
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WETENSWAARDIGHEDEN 

Door een tikfoutje in de ledenlijst zijn de verjaardagen van Babs van den Broek en Hans Wittenberg 

over het hoofd gezien. Tevens zijn in de maand april de volgende leden jarig of al jarig geweest: Evert 

Bakker, Cora Blijleven, Tiny Brand, Jan van Haastert, Els den Hoedt, Willeke van der Klaauw, Hennie 

Mulder, Joke van Nieuwamerongen en Jan Quax,  

Wij feliciteren allen van harte en wensen ze veel gezonde jaren erbij. 

In de afgelopen periode is Hans Wittenberg geveld door het Coronavirus. Gelukkig is hij op dit 

moment herstellende. Wij wensen hem van harte beterschap! 

Wout van den Berg heeft de vereniging het volgende aanbod gedaan: 

Zijn overleden echtgenote was een enthousiast lezer. Dientengevolge staan er nu vele boeken bij 

hem thuis, die slechts eenmaal gelezen zijn en dus in zeer goede staat verkeren. Al deze boeken 

mogen wij als club voor de prijs van € 2,00 per stuk of 3 boeken voor € 5,00 te koop aanbieden. De 

gehele opbrengst komt ten goede aan Les Pointeurs. Een geweldig aanbod waar wij graag gebruik 

van maken! 

JUBILEUMFEEST DE DATO 22 DECEMBER 2019 

In 2019 bestond Les Pointeurs 35 jaar en dit jubileum wilde het bestuur natuurlijk niet zomaar 

voorbij laten gaan. 

Er werd daarom besloten om aan het eind van het jaar niet een feest te geven alleen voor de 

vrijwilligers, maar voor alle leden. 

In de week voor 22 december is vervolgens het voorste deel van de hal omgetoverd tot een gezellige 

feestzaal met leuke verlichting en gezellig gedekte tafels. 

Om dit voor elkaar te krijgen is er vooral op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de 22e heel hard 

gewerkt door een grote groep mannen. Toen ik op vrijdagmorgen kwam kijken, zag ik wat een werk 

het is om b.v. een stabiele dansvloer neer te leggen.  

Gelukkig was er wel even tijd voor een kop koffie met kerstkrans tussendoor, maar niet te lang, want 

er moest gewerkt worden. 

Op zondagmiddag vanaf 14 uur stroomde langzaam de hal vol en speelde een tweemansbandje leuke 

muziek. 

Helaas had een andere griepgolf toen ook al toegeslagen, want ik hoorde, dat toch enkele mensen 

hadden moeten afzeggen. 

Er werd gedanst en gezellig gekletst. De sfeer was goed. 

Om ongeveer half zes stopten de muzikanten en was het tijd voor het buffet. 

De evenementencommissie heeft zichzelf overtroffen. 

Heerlijke salades, stoofvlees en kipsaté kwamen op tafel en er was meer dan genoeg voor iedereen. 

Na het eten was er natuurlijk voor iedereen een ijsje en een kop koffie. 
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Tijdens het feest werd door het bestuur aan iedereen een butje uitgedeeld met het opschrift: “Les 

Pointeurs 35 jaar”. 

Om ongeveer half acht ging bijna iedereen naar huis. De leden van de evenementencommissie 

gingen lekker zitten en een grote groep andere leden heeft opgeruimd en afgewassen. 

Zoals ook al in het Alphens Nieuwsblad stond: “de inzet van vrijwilligers is een kenmerk van onze 

club”. Hopelijk blijft dit nog vele jaren ons kenmerk. 

Op de website staan de foto’s van het feest. Ga vooral even kijken, ze zijn erg sfeervol. 

De link is: https://www.pointeurs.nl/lp/fotoalbums/nggallery/all/Jubileumfeest-35-jarige-bestaan 

 

DENK AAN JEZELF, JE FAMILIE en VRIENDEN. HOUDT AFSTAND en BLIJF GEZOND. HOUD VOL! 

In deze Nieuwsbrief zijn bijdragen verwerkt van Bart Julsing, Tineke Walvis en Frans Walvis. 

E-mails met opmerkingen en suggesties kunnen jullie sturen naar: 

Tineke Walvis – tineke.walvis@kpnmail.nl 

Bart Julsing - bartjulsing@gmail.com 
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