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Van de voorzitter
De redactie heeft mij gevraagd om in deze feestmaand iets positiefs te schrijven, omdat er
de laatste tijd al genoeg nare berichten naar jullie verzonden zijn. Geen woord van mij dus 
over dingen waar men niet vrolijk van wordt. 
Ik begin dan maar bij 5 dec. Sint Nicolaas (als jullie dit lezen is dat feest al voorbij).  Toch 
gaan we er iets van maken. De afspraak met mijn kinderen Mario en Mirjam is:  Elk van 
ons koopt voor ieder twee cadeautjes en jullie komen dan bij ons eten. We denken eraan 
om een lekkere vissalade en onze lievelingssoep te maken (op dit laatste kom ik zo terug).
Daarna dus de pakjes openmaken, zonder surprise deze keer, want daar hou ik zelf niet 
zo van en mijn zoon is al net zo creatief als zijn vader. Mijn vrouw en dochter zijn daar 
soms al weken van tevoren mee bezig en dan vind ik het best zielig voor hen dat ze zelf 
waarschijnlijk prutswerk van ons krijgen. Voor diegenen die zouden willen weten wat er in 
mijn pakjes zat: Je kan mij altijd mailen of zomaar even aanspreken als je me ziet op de 
club. Ik hoop op een lekkere paling. maar geen sokken!
Nu nog mijn blije gedachten aan de kerstdagen. Als ik daar aan denk, is het eerste dat bij 
me opkomt, dat ik als kind een groepje mensen van het Leger des Heil zag, dat op 24 
december als ik met mijn familie uit de nachtmis kwam,  op straat “Komt allen te samen, 
jubelend van vreugde” hoorde zingen.     
Vaak was het op straat nogal koud en hadden we honger gekregen na het bijna in slaap 
vallen in de kerk. We wisten dat er thuis een gedekte tafel op ons wachtte met 
krentenbollen, wit brood, twee eieren per persoon en de perensap, die mijn moeder had 
overgehouden van de ingemaakte peren van die week en die in twee melkflessen op tafel 
stond. 
Nu voor dit jaar in onze vereniging alles in de soep gelopen is wat gezelligheid betreft, heb
ik nog iets leuks voor jullie en dat is een recept van andere soep:
Maaltijdsoep met bleekselderij, ham en mosterd
Voor 4 personen: 1 flinke struik bleekselderij, 75 gram boter, 50 gram bloem,1,75 liter 
(kippen)bouillon van blokjes, 2 eetl. allesbinder,  3-4 eetl. fijne Franse mosterd, 200 gram 
gekookte ham in kleine blokjes of smalle reepjes,                                                         3 
eierdooiers, 1 dl slagroom, 2 eetl. fijngehakte peterselie. 

Spoel de bleekselderij schoon. Snijd de selderie in smalle boogjes . Smelt de boter in een 
pan met dikke bodem. Schep de bleekselderie er door. Leg het deksel op de pan en laat 
alles boven een laag afgestelde warmtebron 8-10 zachtjes smoren. Strooi de bloem door 
een zeef erover en roer alles krachtig door. Schenk de hete bouillon erbij en breng alles 
onder voortdurend roeren aan de kook.  Laat de soep 8 minuten zachtjes koken. Roer 
daarna allesbinder, mosterd en ham door de soep. Klop in een kom eierdooiers en room 
los. Roer 5 a 6 eetl. hete soep erdoor. Voeg het mengsel bij de soep en roer alles krachtig 
door. Neem onmiddellijk daarna de pan van de warmtebron en blijf nog een minuut in de 
soep roeren. Strooi vlak voor het opdienen de peterselie door de soep. 
Voor het nieuwe jaar wens ik dat alles weer zo zal worden zoals we gewend waren en dat 
we weer als vanouds elkaar kunnen ontmoeten op de club om fijne partijen pétanque te 
spelen. 
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Een bedankje.
Jan en Babs van den Broek verblijven momenteel in Leythenrode. Helaas niet op dezelfde
afdeling, maar Jan kan wel naar Babs toe. Jan is aan het herstellen van een beenbreuk. 
Hij knapt gelukkig al goed op.
Klaas en Gerie zijn namens de vereniging bij hem op bezoek geweest. Zij hebben hem 
een fruitbakje gegeven. Jan was hier erg blij mee en hij was ook heel blij met hun bezoek. 
Hij heeft hen gevraagd of zij namens hem iedereen van de club de hartelijke groeten willen
doen.

LEDENBESTAND

Dit jaar hebben we de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen:

Aart Jongeneel, Sandra van Gorkum, Ernest Joosen, Jan Riethorst , Jan Vis, 
Jan Ouwendijk en Hans Mulder 
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Beste mensen,

Voor de feestmaand december werd ons gevraagd om vooral iets vrolijks in de nieuwsbrief
te schrijven. Dus had ik Hannie voorgesteld om een strip te tekenen bij een recept culinair.
Ik had namelijk wel eens een nieuwjaarskaart gestuurd met tekeningen van een 
spinazietaart. Dus vorige week ging ik zoeken, zoeken, zoeken in alle opgeslagen 
documenten, maar helaas foetsie en had meteen geen inspiratie meer. Om weer een 
beetje tot mijzelf te komen ging ik de krant maar eens lezen. En of jullie het geloven of 
niet: Ik lees op het juiste moment een voor mij "kant en klaar"cartoon van DIRKJAN. Ik 
pleeg nu wel plagiaat maar voor deze enen keer dan. 

 Daar komt die:  ( eet smakelijk, Gerrie 
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Project Alphen beweegt/tijd voor vitaliteit.

In het nieuwe jaar gaat Les Pointeurs meedoen met een project genaamd “Alphen 
beweegt/tijd voor vitaliteit”.
Deze stichting gaat mensen enthousiasmeren voor kennismaking met een sport en zo in 
beweging te komen. Vorig jaar is dit project met behulp van overheidssubsidie erg 
geslaagd gebleken. Komend jaar gaat dit project weer van start, maar nu met een subsidie
van de gemeente.
Onze club is gevraagd om mee te doen.
Hannie en ik hebben een goed gesprek gehad met de projectmanager en het verslag 
daarvan is door het bestuur gelezen, waarna het besluit is genomen om mee te doen.
Wat houdt het in?
Alphen beweegt gaat mensen werven voor een bepaalde sport, zoals golf, tennis, 
tafeltennis, hockey en nu dan ook pétanque.
Wij als club hoeven daar niets aan te doen.
Echter, als er voldoende gegadigden zijn, dan wordt Les Pointeurs geacht om een aantal 
boule lessen voor deze mensen te verzorgen. Er wordt gemikt op twee momenten in de 
week met maximaal 10 deelnemers.
Henk Lacourt heeft al toegezegd dat hij die lessen wil gaan verzorgen.
Op deze wijze krijgen wij hopelijk weer nieuwe leden. Dat is hard nodig, want door de vrij 
hoge gemiddelde leeftijd van onze leden, komen er nu bedankjes, die volkomen 
begrijpelijk zijn. Gelukkig heeft een aantal van deze leden wel toegezegd om donateur te 
blijven en dat wordt zeer gewaardeerd.
Tineke
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Ter nagedachtenis aan Ria Hulscher, lid van Les Pointeurs van 2005 tot 2017.

Enige weken geleden bereikte ons het bericht dat ons oud-lid Ria Hulscher is overleden. 
De laatste jaren kon zij niet meer boulen en dus kwam zij niet meer naar de club.
Veel van de nieuwe leden hebben haar niet gekend.
Onder de degenen die al langer lid zijn, is zij zeker wel bekend.
Toen de nieuwe kantine en de hal klaar waren, moesten er ook kantinediensten 
georganiseerd worden. 
Aanvankelijk was Ria alleen barmedewerkster, later is zij beheerder van de kantinezaken 
geworden.
Ria, die altijd vrolijk en opgewekt was, hielp met veel partijen achter de bar mee.
Als er nieuwe mensen kwamen, zei zij altijd: “Deze club is als een warme deken en je kunt
er een leuk balletje gooien.” 
In haar privéleven heeft het niet altijd erg meegezeten. Daardoor had zij veel begrip voor 
anderen en een luisterend oor.
We zijn met 34 leden naar Spanje geweest om te boulen en Ria ging natuurlijk mee. Zij 
was in voor alles. Ook de kaartclub mocht zich verheugen in haar aanwezigheid.
Helaas kreeg zij zware reuma aan haar handen, waardoor ze niet meer kon boulen en 
kaarten. Toen vervolgens de coronapandemie uitbrak, was voor Ria de lol eraf. Ze besloot
op 84-jarige leeftijd om uit het leven te stappen.
Er zijn veel mensen bij Les Pointeurs die fijne herinneringen aan Ria hebben en weten, 
wat zij met veel inzet heeft gedaan.
Rust Zacht Lieve Ria……..

Willeke
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OLIEBOLLEN met WHISKY
Klaar zetten : 1 literfles goede Schotse Single Malt whisky, 1 kg bloem, 1 ltr volle melk op 
kamertemp, 100 gr krenten en 500 gr rozijnen doordrenkt met
whisky, 60 gr verse gist, 4 eieren, zout, suiker en citroen/appel rasp.
Zonnebloemolie op 180 graden en veel keukenpapier.

Aan de slag:
1.  Vul een longdrinkglas voor de helft met whisky. (geen ijs, geen water)
2.  Drink dit glas leeg voor het maken van de gist.
3.  Maak een klontvrij gistpapje met melk, gist en wat suiker in een kommetje.
4.  Vul een tweede glas whisky en drink ook dit glas leeg.
5.  Breek nu de eieieieieren en klop ze eveh in een kom.
6.  Vub nu een kleiner glav vhisky en drink dit vrustig leeg.
7.  Zeev I kolibloom in zemmer. .......1 zeelepl zout zerbi}
8.  Neem nu nog een heel klein slusje vrisky . .anders gaatzetzehard.
9.  Giet bij het sleblag 8 dezidezi zvolle mrelk.
10.Vroe met de zhouten zlepel tot je zware dweer straaft. .
11.Beezzzje mellk voegtzoegen .
12.Dan de ghrsr in de thsdhft en flink ghtsurtm . .
13.Azzzmaken met shfhrht en een laatste zzzllokkje whooozzkiew.
14.Hups inze ftrrhas en dan maar thdh rocv tot het fjtmmcius
 15.Nizzz meet aanzzzoen.

Ik wens jullie een gezond 2021! 
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VERENIGINGSGEGEVENS: ALPHENSE CLUB DE PETANQUE "LES POINTEURS"

Opgericht: 29 oktober 1984
Aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond  NJBB

Inschrijving: Kamer van Koophandel onder nummer 40447259
Postadres: Pegasusstraat 18, 2401 HW Alphen aan den Rijn
Bankrelatie: INGbank: IBAN NL84INGB 0000 049239
Lokatie: Sportpark Zegersloot-Zuid, Olympiaweg 2b telefoon 06.48.62.46.13

Clubspeeldagen: Dinsdagavond vanaf 19.00 u Woensdagmiddag vanaf 13.00 u
Donderdagavond vanaf 19:30 u Zaterdagmiddag vanaf 13.00 u

Bestuur: Voorzitter Cees de Heij tel. 0172-475827
Secretaris Lucia Brouwers tel. 0172-210569
Penningmeester Frans Walvis tel. 0172-419469
Wedstrijdzaken Henk Lacourt tel. 0172-572302
Technische zaken Gerard Koreman tel. 0172-497579
Ledenwerving + PR Hannie van Lienden tel. 06-55368014

Redactie: Hannie van Lienden tel.:06-55368014
Tineke Walvis [+ PR] tel. 0172-419469

Gerrie de Heij-Verhoog tel. 0172-475827

Wedstrijdcomm.: Voorzitter Henk Lacourt tel. 0172-572302
Tineke Walvis tel. 0172-419469
Erik Vorstenbosch tel. 0172-417499
Peter Sloothaak tel. 0172-430872

Techn- comm.: Voorzitter Gerard Koreman tel. 0172-497579

Kantinecomm.: Voorzitter
Algemene coördinatie Lucia Brouwers tel. 0172-210569
Weekcoördinatoren Lucia Brouwers tel. 0172-210569

Corrie Lacourt tel. 0172-572302
Willeke van der Klaauw tel. 0172-792158
Christ Sins tel. 0172-604521

Schoonmaakploeg: Coördinatie Lucia Brouwers tel. 0172-210569

Vreugde & Verdriet: Gerie Vonk tel. 071-3412119
Gerrie de Heij-Verhoog tel. 0172-475827

Erelid: Carel Textor
Kees Boer
Peter van Waaij

Lidmaatschap: Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand.
Contributie: Per 01-01-2021

Leden € 110,50    (inclusief Bondsbijdrage)
Jeugdleden (tot 18 jr.): €   58,00
Lidmaatschap na 1 aug 50% van jaarcontributie
Lidmaatschap na 1 nov. nihil bij betaling volgend jaar

Donateurs: Minimale bijdrage per gezin : € 12,50 per kalenderjaar
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Bewegen op rustige en ontspannen wijze?
Uw concentratie verbeteren?
Nieuwe contacten maken?
Een boule-clinic voor uw familie of collega’s?

Kom boulen bij Les Pointeurs!
Olympiaweg 2b (achter Korfbal Vereniging Tempo)
Er zijn boules beschikbaar op de club.
Iedere woensdag en zaterdag vanaf 13.00 uur bent u welkom.
Bij slecht of te koud weer spelen we in onze verwarmde hal.

Zie ook onze website: www.pointeurs.nl

Inlichtingen: secretariaat, tel.: 0172-210569

10

http://www.pointeurs.nl/

