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Beste leden,

Ledenvergadering wederom verplaatst

Het bestuur heeft wederom moeten besluiten tot verplaatsing van de ledenvergadering.

We hebben nu de datum van woensdag 30 juni a.s. vastgelegd. We beginnen de 
vergadering om 19.30 uur. Jullie zullen te zijner tijd de vergaderstukken ontvangen.

De nog steeds geldende maatregelen, resp. beperkingen maken een eerdere vergadering 
onmogelijk.

We rekenen op jullie begrip.

Namens het Bestuur van A.C. P. “Les Pointeurs”

Lucia Brouwers
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Aan alle leden van “Les Pointeurs” 

Beste Boulevrienden/Clubgenoten,

Half april heb ik het Bestuur al op de hoogte gesteld van mijn a.s. vertrek uit Alphen 
a/d Rijn en daarmee tevens mijn afscheid van mijn zeer persoonlijke Petanque 
vereniging “Les Pointeurs”.

Wij gaan verhuizen naar een appartement in Bilthoven. Een plek wat dichter bij onze 
zoon en een appartement met enige saamhorigheid met ook toezicht op haar 
bewoners. Voor mogelijke bekenden uit die omgeving, het is de Houdringeflat aan de
Bosuillaan. En, je weet maar nooit, er zijn 2 gerenommeerde bouleclubs in de buurt!

Ik weet niet wie inmiddels van ons vertrek op de hoogte is maar ik stel het toch op 
prijs van een ieder zo persoonlijk mogelijk afscheid te nemen en te bedanken voor de 
vele jaren boule-plezier en de laatste jaren in ieder geval van een hartelijk welkom op
de club wanneer ik even een biertje kwam drinken. Hoewel ik nog maar weinig 
kwam, Je voelde je altijd thuis ook al miste je een steeds groter aantal leden zag je 
ook een steeds groter aantal leden die je niet meer kende.

Dat geeft overigens ook aan dat de club levend is en ook - Corona of niet - levend zal 
blijven !

Dezer dagen zal ik de meeste boule-artikelen, met uitzondering van 2 stel boules (je 
weet maar nooit) aan de club overdragen. Meest bruikbaar voor nieuwe leden, soms 
voor een aardig prijsje of verkoop geschikt ten gunste van de clubkas en soms 
hooguit een herinnering of goed voor de boulebak. 

Allemaal nogmaals van harte bedankt voor de vele jaren van vriendschap en 
hartelijkheid. Wat blijft is natuurlijk mijn erelidmaatschap waar ik trots op ben en 
dankbaar voor ben dat ik de vereniging heb mogen oprichten en mee heb kunnen 
helpen tot het groot maken van een clubje enthousiastelingen op een baantje bij de 
Golfclub tot wat het nu is. 
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Een ieder gegroet, helaas zonder handdruk maar wel met een warm hart.

Carel Textor

(erevoorzitter)
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Ook een vrijwilliger.
Maandag 7 mei kwamen, terwijl we druk bezig waren om een groep van 12 mensen 
kennis te laten maken met onze club en jeu de boules, Gerrit Sanders en zijn vrouw 
aangelopen.
Het leek wel of het zo afgesproken was. Ik had net verteld dat onze kantine + sporthal 
helemaal door vrijwilligers was gebouwd en dat alles binnen onze club door vrijwilligers 
gedaan wordt, of daar kwam een vrijwilliger in de persoon van Gerrit  aan om de 
bloembakken op te fleuren.
Wat kwam dat goed uit!
Terwijl Henk met de deelnemers aan de slag ging, gingen Gerrit en zijn vrouw aan de slag 
met de bloembakken.
Het eindresultaat mag er zijn. Zie de foto hieronder.
Tineke
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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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