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NIEUWSBRIEF A.C.P. “LES POINTEURS” 

NUMMER  5 – DATUM 4 JUNI 2020 

ALGEMEEN 

We gaan voorlopig nog even door met de Nieuwsbrieven. In ieder geval zo lang als er geen 

mogelijkheden zijn om een Pointeursnieuws uit te brengen. 

Sinds 20 mei jl. is de accommodatie op de woensdag- en zaterdagmiddag weer open. Op de 

speeldagen zijn er tussen 35 en 44 leden aanwezig geweest. Geholpen door het mooie weer is er 

enthousiast gespeeld. De verschillende corona coördinatoren hebben af en toe leden aan moeten 

spreken op zaken als (1) 1,5 meter afstand houden, (2) niet aan de boules van anderen zitten en (3) 

blijf van andermans but af. Gelukkig was er ook veel zelfcorrectie onderling. Conclusie tot nu toe: het 

gaat goed zo, maar wel volhouden, want dit gaat nog wel ‘even’ duren. 

Volgens de laatste mededelingen van premier Rutte zullen we de kantine, als de ontwikkelingen zo 

positief blijven, al per 1 juli as. mogen heropenen. In de laatste week van juni valt de definitieve 

beslissing. Dat zal een meevaller zijn!  

Wij zijn er klaar voor, met uitzondering van een strak schema van frequent schoonmaken en reinigen 

van deuren, deurkrukken, loopvlakken en toiletten. 

Voor het overige staan de bestuurlijke maatregelen in het aan alle leden gestuurde Draaiboek 

Heropening Accommodatie. 

BESTUURLIJKE OPMERKINGEN 

Het Bestuur zal op 10 juni as. weer vergaderen. 

Het bestuur zal tot nader order op alle speeldagen een corona coördinator blijven aanstellen. Tot nu 

toe halen we deze vrijwilligers uit het bestuur en de wedstrijdcommissie, maar als er anderen mee 

willen draaien in dat schema dan kunnen ze zich melden bij een bestuurslid. 

VERKOOP VOORRADEN KANTINE 

Zaterdag 6 juni as. zullen we de kantinevoorraden met een houdbaarheidsdatum van vóór juli 

verkopen aan onze leden. Het betreft enkele kratten bier, zowel normaal als alcohol vrij en 

frisdranken. We verkopen ze voor de normale kostprijs; alleen betalen via pinnen. Voor het bier en 

de frisdranken komt daar de emballage bij.  

Op is op! 

VERJAARDAGEN IN JUNI 

De volgende leden vieren in juni hun verjaardag: Wout van den Berg, Kees Boekhout, Ria Boekhout, 

Gert Burggraaf, Hans Hesselink, Anja van den Hoek, Eefje de Jong, Wil van Lokven, Rob Luiten, Loes 

Swier, Rietje Vriesekoop, Arna van de Weteringh en Lyda Wittenberg. Allen een heel fijne verjaardag 

in goede gezondheid toegewenst. 

SPONSOREN 

We willen ook in deze nieuwsbrief weer aandacht vestigen op drie adverteerders en sponsoren. Denk 

aan hen om de gevolgen van het Corona virus te beperken. Hier zijn: 



   

 

 
2 

 

 

 

 
 
Ze zijn weer open. 
 
Je moet wel reserveren, zowel voor de  lunch 
als het diner. 
 
Voor reserveren kun je bellen met: 
 

0172 42 60 60. 

 

 

Begeleidt en verzorgt (1) fusie- en overname 
projecten in de eerstelijns gezondheidszorg en 
(2) de realisatie van gezondheidscentra. 

 

WINTER COMPETITIE DOUBLETTEN 2019-2020 

Het District West van de NJBB organiseert diverse toernooien zoals de Wintercompetitie Doubletten. 

Deze competitie wordt in 3 dagen afgewerkt en op iedere speeldag worden er door ieder team 5 

wedstrijden gespeeld. 

Dit jaar waren er 4 teams ingeschreven in de diverse klassen. 

Team 1, Erik en Henk, eindigden in de middenmoot; 

Team 2, Gerard en Serdo, eindigden op de 6e plaats; 

Team 3, Hans H. en Bart, behaalden de 3e plaats; 
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Team 4, Hannie en Matthijs, eindigden op de 9e plaats. 

We hopen dat er dit jaar weer toernooien door het District worden georganiseerd, het is ontzettend 

leuk om er aan mee te doen. 

Bart 

WEDSTRIJDZAKEN 

Zoals de zaken er nu voor staan, lijkt het erop, dat het eerste grote evenement op onze club het 

Alphenement zal zijn. 

Dit toernooi vindt plaats op woensdag 23 september. Het is een toernooi met vier voorgelote 

partijen. 

De wedstrijdcommissie zal zich binnenkort gaan beraden over het maximum aantal teams dat kan 

deelnemen op zodanige wijze, dat de veiligheid van de deelnemers niet in gevaar komt. 
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OLIEBOULEN 2020  

Alweer lang geleden, op zaterdag 4 januari was het weer tijd voor het traditionele olieboulen. 

Zo snel als mogelijk in een nieuw jaar worden er twee rondes animatietoernooi gepland, gevolgd 

door een informele receptie. 

Tijdens die receptie wordt gezamenlijk het glas geheven en geproost op het nieuwe jaar. 

Zo ook dit jaar.  

Zoals de laatste jaren al bijna gebruikelijk is, is de opkomst van het aantal mensen dat mee wil doen 

aan dit animatietoernooi hoog. 

Gemiddeld zijn er 50 mensen aanwezig, er komen ook vaak leden later om alleen met elkaar de toost 

op het nieuwe jaar uit te kunnen brengen. 

De hal was nog helemaal in feestsferen en dus werd er in het achterste deel gespeeld en kon 

iedereen in het voorste deel gaan zitten. 

Nadat iedereen uitgespeeld was, vond er een snelle prijsuitreiking plaats. 

Vervolgens kreeg iedereen een glas bubbels uitgereikt en hield Cees een nieuwjaarstoespraak. Na de 

toost kwamen er schalen met heerlijke oliebollen langs. Om ongeveer 18.00 uur stapten de laatsten 

op en werd er opgeruimd en afgewassen. 

Voor maandag 6 januari had Gerard een grote ploeg mannen gevraagd om te helpen om de hal weer 

in oude staat terug te brengen en dat is gelukt, want ’s avonds was er niets meer te zien van alle 

leuke verlichting en versieringen. 

Laten we hopen, dat we straks in januari 2021 toch weer met elkaar kunnen toosten op een gezond 

en gelukkig nieuw jaar. 

Tineke 

 

DENK AAN JEZELF, JE FAMILIE en VRIENDEN.  

BLIJF GEZOND. 

RESPECTEER DE REGELS UIT HET DRAAIBOEK HEROPENING ACCOMMODATIE 

 

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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