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Recept voor een zeer gezond soepje!
Ingrediënten:

 1 grote ui
 3 tenen knoflook
 Een stukje verse gember
 1 rode peper
 3 ons broccoli
 4 ons spinazie
 400 ml kokosmelk
 Sap van 1 limoen
 2 el olijfolie
 750 ml groentebouillon

Snipper de ui en snijd de knoflook en gember fijn. Snijd de rode peper klein en fruit dit 
alles.
Voeg de in roosjes gesneden broccoli toe (de stronk mag ook, maar dan klein gesneden) 
en fruit even mee.
Voeg de groentebouillon toe, breng aan de kook en laat het 10 minuten zachtjes koken.
Voeg de spinazie toe en kook 1 minuutje mee.
Pureer het geheel met de staafmixer, voeg de kokosmelk en het limoensap toe en de soep
is klaar!
Eet smakelijk en blijf gezond!
Tineke
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Nieuwe banken op de accommodatie
Op ons buitenterrein staan al vele jaren houten banken in weer en wind, regen en 
zonneschijn. Ze zijn door regelmatig onderhoud goed gebleven, maar de kwaliteit gaat nu 
toch wel sterk achteruit.
De conclusie is, dat alle banken aan vervanging toe zijn.
Nu is de afgelopen weken het idee ontstaan om de vervanging te doen via een actie onder
de leden, waardoor het de vereniging niets kost. Het worden onderhoudsarme 
kunststofbanken.
Of wel: Wie sponsort een bank?
De prijs bedraagt EUR 65,00 per bank.
Wat krijgt de vrouw of man die een bank sponsort?

 Haar of zijn naam wordt op de bank vermeld. 
(natuurlijk mogen er ook twee namen op staan)

 Als er plaats is, mag je op je gesponsorde bank zitten. 
In totaal zijn er 20 banken nodig.
Inmiddels zijn er, spontaan en zonder promotie, al 10 banken gesponsord, dat wil zeggen 
er zijn nog 10 banken beschikbaar.
Hoe kunt u een bank reserveren om te sponsoren en de vereniging te helpen?
U kunt dat doen door Gerard Koreman een e-mail te sturen: gkoreman@outlook.com. 
Gerard reserveert de banken in volgorde van binnenkomst en op-is-op.
Als we zicht hebben op de leverdatum krijgt iedereen een verzoek van Frans Walvis om 
het geld naar de rekening van Les Pointeurs over te maken.
Wat zal het buitenterrein er na plaatsing van de nieuwe banken weer pico bello uitzien!
Wij bedanken alle sponsoren bij voorbaat hartelijk voor hun steun aan de club.
Gerard Koreman / Frans Walvis
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2021

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

maart 2021

zaterdag 6 mrt Animatie toernooi mêlee 13.00
woensdag 31 mrt ledenvergadering 19.30

April 2021

zaterdag 3 april animatietoernooi mêlee 13.00
zondag 18 apr Alphens Open Doublet doublet 10.30

Alle bovenstaande geplande activiteiten zijn onder voorbehoud.                                   
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Update aangaande het project Alphen beweegt/ Tijd voor Vitaliteit.
Hannie van Lienden en ondergetekende hebben in de afgelopen periode de eerste digitale
vergadering bijgewoond waarbij we kennis hebben gemaakt met vertegenwoordigers van 
de andere sporten die hieraan mee doen.
Het gaat om tafeltennis, walking hockey, walking tennis en golf.
Inmiddels staat er een wervend stukje op de site www.alphenbeweegt.nl/tvv   Als je naar 
beneden scrolt, komt ons stukje tevoorschijn met daaronder een aanmeldingsformulier.
Ons logo komt op de wervingsfolder van Tijd voor Vitaliteit te staan en via hen hopen we 
dat er zich mensen zullen aanmelden voor een aantal lessen jeu de boules en dat ze het 
zó leuk gaan vinden, dat ze zich als lid aanmelden.
Als er in jullie omgeving iemand is, die het ook leuk zou vinden om op deze wijze kennis te
maken met onze sport en club, vraag hen dan om zich via dit aanmeldingsformulier in te 
schrijven.
Henk Lacourt gaat de lessen weer op zijn bekende enthousiaste manier verzorgen.
Daarnaast zal er bij aanvang van de lessen en na afloop een meting door een 
fysiotherapeut plaatsvinden om te kijken of de deelnemers zich fitter zijn gaan voelen. 
Hopelijk kunnen we in het voorjaar met de lessen van start gaan.
Tineke

           

Bestuur en leden,

Allemaal bedankt voor de fruitschaal en het bezoek dat ik na mijn ontslag uit het
ziekenhuis heb mogen ontvangen. De vitamientjes doen ondertussen hun werk 
voortreffelijk.
Als binnenkort de accommodatie weer toegankelijk is, kom ik vast een bezoekje brengen 
om gezellig een drankje te komen nuttigen.

                            Groetjes Piet van Lokven. 
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Jarigen in januari Jarigen in februari

1 januari: Cor Burksen 8 februari: Gerrie de Heij

1 januari: Veroni van Haastert 9 februari: Piet Wijfje

2 januari: Klaas Vonk 11 februari: Peter Sloothaak

3 januari: Henk de Water 13 februari: Riet Roubroeks

5 januari: Jan Zorge 21 februari: Leo van den Hoek

17 januari: Hanneke Groeneboom 27 februari: Ed van Veenendaal

19 januari: Dien Werther 29 februari: Jorge Nogueira

19 januari: Kees Wittebol

24 januari: Ad Stenssen

28 januari: Jacques v.d. Wijngaarden

31 januari: Jaap Saathoff                                                                                       
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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 +  Red. Hannie van Lienden tel.:06-55368014

Redactie: Hannie van Lienden tel.:06-55368014
     Tineke Walvis                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

 
                                                                                                                                  

      Sterrenlaan 168
    2405 BC  Alphen aan den Rijn

      Tel:    0172 - 445600
    Fax:   0172 - 244128
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