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NIEUWSBRIEF A.C.P. “LES POINTEURS” 

NUMMER  3 – DATUM 2 MEI 2020 

ALGEMEEN 

Er zijn weer veertien dagen voorbij en dus tijd voor de derde Nieuwsbrief. Zo houden we contact met 

jullie. We hebben weer een aantal leuke, positieve reacties op Nieuwsbrief 2 ontvangen. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

 

 

We hebben weer een lid van de 
vereniging erbij met een koninklijke 
onderscheiding; Hannie van Lienden.  

 

Zij is op 24 april door de 
burgemeester van Alphen, mevrouw 
Liesbeth Spies, gebeld en daarvan in 
kennis gesteld.  

 

Ze heeft de onderscheiding 
gekregen voor 40 jaar 
vrijwilligerswerk bij de Reza en de 
Alphense Watervrienden. 

 

Zij is door de koning benoemd tot lid 
in de orde van Oranje Nassau. 

 

Van harte gefeliciteerd Hannie 
namens het Bestuur en alle leden en 
zeer verdiend. 

 

BESTUURLIJKE OPMERKINGEN 

Het Bestuur heeft op 11 mei as. een elektronische vergadering gepland. 

WEDSTRIJDZAKEN 

Als gevolg van (verlengd geldende) maatregelen van de overheid konden we niet anders dan 

besluiten de 2020 editie van het Fie Belder toernooi met BBQ te annuleren. 
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ACCOMMODATIE 

De herinrichting van het parkeerterrein is gereed. Het extra hek voor de (brom)fietsers plus tegelpad 

is ook klaar. De (brom)fietsers kunnen via een tegelpad direct naar de fietsenstalling 

Een delegatie uit het bestuur is begonnen met het voorbereiden en uitwerken van een draaiboek ter 

voorbereiding op een intelligente heropening van onze accommodatie, als de sluiting van 

sportaccommodaties voor onze leeftijdsgroep en onze sport ten einde is. Het bestuur wil het 

draaiboek plus de instructies voor de leden tijdig klaar hebben om naar de gemeente te sturen. 

SPONSOREN 

We willen in deze en komende nieuwsbrieven aandacht vestigen op onze adverteerders en 

sponsoren. Ook zij hebben in meer of mindere mate te maken met corona virus en de gevolgen. 

Denk aan hen, waar mogelijk, bij het doen van uw aankopen. Hier zijn de eerste drie: 

 

 

Voor uw 
fiets(en) en 
accessoires 

 

 

 

 

Makelaars met pit voor aan- en 
verkoop van uw woning 

 

 

 

 

 

Ook voor uw jeu de boules artikelen 
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WETENSWAARDIGHEDEN 

In de maand mei zullen de volgende leden hun verjaardag vieren: Cees Boer, Hans Boes, Piet Brand, 

Harry Dubbeldeman, Gerard Koreman, Hannie van Lienden, Gerrit Sanders, Mathijs Stolwijk, Gerie 

Vonk en Tineke Walvis. 

Wij feliciteren allen hartelijk en wensen ze veel gezonde jaren erbij. 

KERSTZOMIGEBEURTENIS. 

Op 15 december heeft de laatste zomigebeurtenis van 2019 plaatsgevonden. Dit maandelijkse, 

gezellige minitoernooi kan zich in steeds meer bezoekers verheugen. 

Daar deze laatste van het jaar 2019 in het teken van kerstmis stond, had Gerrie niet 3 leuke prijsjes 

verzorgd, maar samen met Cees 30! 

30 leuk opgemaakte bakjes stonden klaar om na afloop meegenomen te worden. We hebben nl. “pot 

verteerd” zoals dat heet. Iedere zondag is er € 1,50 ingelegd en daar is deze kerstattentie van 

bekostigd.  

Tijdens de prijsuitreiking heeft Cees verteld hoe e.e.a. tot stand is gekomen en hoe ze de hele Meije 

afgezocht hebben naar geschikt groen om de bakjes mee op te maken. 

Een prachtig verhaal! 

Op deze zondagmiddagen worden de prijzen als volgt verdeeld: 

De hoogst geëindigde speler van 3 gewonnen partijen, de hoogst geëindigde speler van twee 

gewonnen partijen en de beste van één gewonnen partij hebben prijs. 

Inmiddels heeft er in januari alweer een toernooitje plaatsgevonden evenals op 16 februari. 

De wedstrijdleiding is in handen van vijf leden en gelukkig doet iedereen dit jaar ook weer mee, 

zodat iedereen ongeveer 2x per jaar aan de beurt is en dus zelf ook mee kan doen. 

Ook Gerrie gaat door met het verzorgen van leuke prijsjes. Kortom, vind je het leuk om eens te 

komen, let dan op het mededelingenbord dat tussen de toiletten in hangt. Opgeven is niet nodig! 

Zodra onze locatie weer open mag, gaan we kijken of ook deze activiteit op een intelligente manier 

weer kan plaatsvinden. Hou vol! 

 

DENK AAN JEZELF, JE FAMILIE en VRIENDEN.  

HOUDT 1,5 METER AFSTAND en BLIJF GEZOND. HOU VOL OOK AL DUURT HET LANG! 

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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