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Van de voorzitter
Waar moet ik beginnen? Er is zo ontzettend veel gebeurd dit jaar. Niemand kon dit jaar 
voorspellen, een jaar vol van dan weer wel en dan weer niet mogen boulen. 
Er zijn ons ook mensen ontvallen, dat heeft best wel impact gehad op veel van onze leden
die lang met hen konden boulen, samenwerken of bevriend zijn geraakt. We zullen nog 
heel vaak aan hen moeten denken. Nu we vlak voor de jaarwisseling staan en de 
contacten onderling zo veel mogelijk moeten beperken, voelt dit toch wel wat afstandelijk 
en onpersoonlijk. Momenteel kunnen we elkaar nog op juiste afstand blijven ontmoeten op
onze club, maar er zijn ook leden die in deze tijd de contacten zo veel mogelijk willen 
vermijden. We weten allemaal wel iemand die we een tijdje niet gezien hebben en die het 
wel leuk zal vinden als hij of zij een kaartje of telefoontje zou ontvangen. (Een beetje licht 
in de duisternis.) 
Voor je het weet zijn de feestdagen voorbij en het nieuwe jaar vangt aan. Het gaat zo snel,
de dagen worden langer. In april kunnen we weer buiten spelen. Dat geeft ons warmte, 
licht, lucht en energie.

Even tot hier: 
Zaterdagavond 18 december kijk ik naar het programma “Even tot hier” op NPO 1 met 
Niels van der Laan en Jeroen Woe die de week op een satirische wijze doornemen. Ik 
denk hierbij aan het ingezonden berichtje van mij dat ik al naar de redactie had verzonden 
dat nu niet meer actueel is en het nog net kan aanpassen, voordat Hannie er werk van 
gaat maken. 

Daarom nogmaals het bericht van Lucia van vrijdag : Naar aanleiding van de 
persconferentie van vanavond heeft het bestuur besloten de accommodatie tot 14 januari 
2022 volledig te sluiten. Dit betekent dus ook dat de kerstzondagmiddaggebeurtenis op 19
dec. en het oliebollentoernooi op 5 jan 2022 niet doorgaan. Wat jammer is dit zeg. Ik hoop 
op ieders begrip hiervoor. 

Allemaal Prettige kerstdagen en een gezond 2022 gewenst.

Cees de Heij
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IN MEMORIAM

25 jaar Cees Boer
De Jeu de Boules vereniging “Les Pointeurs” werd opgericht op 29 oktober 1984 en
speelde die beginperiode op de parkeerplaats van de huidige Golfclub. Zij verkaste
in  september  1986  naar  de  bestaande  boules  baantjes  van  Amigo  aan  de
Bruinsslotsingel. 
In 1993 - kort na zijn pensionering - werd Cees lid van onze club. Motivatie? Ongetwijfeld
wilde hij  actief blijven en mogelijk in verenigingsverband nog iets kunnen betekenen. 
Als één van de oprichters van “Les Pointeurs” kende ik hem dus vanaf het eerste uur.
Bij een bestuurswisseling in 1995 trad Cees aan als secretaris, opvolger van Hans Gijlstra,
samen  met  Suzan  Heikoop,  Karel  van  Velzen,  Bob  Dieben  en  ondergetekende  als
voorzitter.  Voor  mij  toen  een  welkome  versterking,  want  Cees  was  een  bekende  en
waardevolle bestuurder, een geboren organisator en regelaar met veel contacten in het
Alphense.
Met de gestage groei van de vereniging Les Pointeurs was de club al enige tijd op zoek
naar een andere locatie met meer mogelijkheden om toernooien te organiseren en dichter
bij enkele basisvoorzieningen. We (Cees) kregen een tip dat de korfbalvereniging TEMPO
kunstbanen kreeg en daardoor een deel van hun terrein kon afstoten. Om kort te gaan: Na
de nodige druk op de leden (Amigo was wel gezellig,  maar deze kans was eenmalig)
konden we in september 1996 voor de 2e maal in ons bestaan verkassen. Nu naar de
Olympiaweg. Een exercitie die de oudere leden zich nog wel zullen herinneren als een tijd
van veel sjouw- en handwerk, maar ook als een tijd van veel saamhorigheid! 
Ter voorbereiding van een feestelijke opening door de Burgemeester verbleven Cees en ik
uit veiligheidsoverwegingen 2 nachten in onze caravans op het terrein. (Niet zonder een
versnapering)
Een  schitterend  speelveld  met  zo’n  30  banen,  maar  met,  ondanks  een  prima
samenwerking met TEMPO voor het gebruik van hun clubhuis met kantine enz., toch niet
helemaal klaar. Zelfstandigheid ontbrak. Maar ook dat kwam tenslotte met het plaatsen
van een voormalige directiekeet en nog het een en ander. 
Verder  was  een  belangrijk  moment  in  clubverband  de  start  van  het  ‘Never  ending’
Animatietoernooi !
De groei van onze club vroeg om ook meer speelmogelijkheden in de winter.  Dus we
gingen werken voor een BOULÔDROME. Overdekt kunnen spelen zonder eerst sneeuw
te ruimen.  Weer met regelaar/coördinator Cees Boer als immer aanwezige. Hij wist als
geen ander iedereen die we ‘gebruiken’ konden te enthousiasmeren.
Start augustus 2004, officiële opening 27 januari 2007. Een klus van 2 jaar en 5 maanden
dus.
Heel veel leden, misschien wel het merendeel, kennen de rest van het verhaal. Cees was
er altijd! 
Wel voelde hij  zich ouder worden en zette hij  een punt achter zijn bestuursfunctie als
secretaris,  maar  niet  achter  zijn  werk  voor  “Les  Pointeurs”.  Zijn  kindje:  het
Animatietoernooi bleef hij leiden tot ook dat niet meer lukte zoals hij dat gewend was. 
In 2014  werd hij door de vereniging bedankt met het uitreiken van het Erelidmaatschap
door de toenmalige voorzitter Peter van Waaij. 
Maar weggaan ? Nee. Hij kwam wel steeds minder, omdat de fysieke gezondheid dat niet
meer toeliet, maar vergeten kon hij ons niet en wij hem niet.
Cees, bedankt voor alles wat je voor onze club gedaan hebt.

Carel Textor, erelid van ACP Les Pointeurs.
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Interview met Cees Boer d.d. 23 november 2017

Op donderdagmorgen om 10.30 uur werd ik door Cees ontvangen met een lekker kopje 
koffie. Na wat clubzaken met elkaar besproken te hebben, staken we van wal met dit 
interview.
Cees is een geboren en getogen Amsterdammer, getuige het Amsterdammertje in de tuin.
Nadat hij met Jeanne (uit Den Haag afkomstig) getrouwd was, heeft hij 11 sollicitaties uit 
doen gaan naar plaatsen buiten Amsterdam waar minder woningnood was. Uiteindelijk is 
hij in 1958 in Alphen aan den Rijn terechtgekomen.
Zijn eerste huis in Alphen was een flat in de Paulus Potterlaan vlakbij de Julianabrug.
Cees ging gymnastieklessen geven op de christelijke ULO en 11- ! christelijke 
basisscholen. 
Hoe deed Cees dat? Een auto had hij nog niet, maar de Solex bracht uitkomst.
Hij croste van oost naar west en van noord naar zuid door Alphen heen. Gelukkig was 
Alphen nog niet zo groot. De Baronie lag nog midden in het weiland.

Voordat Cees ging boulen heeft hij in Amsterdam gehonkbald bij ABC en gevolleybald bij 
AMVJ.
In Alphen bleef het bij volleyballen met collega’s en niet meer in clubverband.
Al gauw nadat Cees en Jeanne woonruimte hadden gevonden zijn er twee kinderen 
geboren, t.w. een zoon en een dochter en inmiddels zijn er ook vier kleinkinderen.
Uiteindelijk kwam hij alleen nog op de MAVO in de Anna van Burenlaan te werken.
De laatste 11 jaar van zijn werkzame leven was Cees adjunct-directeur van die MAVO.

Na zijn pensionering in 1993 kwam hij via Egbert Boer in aanraking met jeu de boules.
Les Pointeurs speelde toen nog in het Zegerslootgebied achter Amigo. Er lagen een paar 
banen en er was een schuilhutje. Voor het toilet moest men naar Roggeveen.
De club telde toen ongeveer 70 leden.
Veel clubs hadden niet veel meer dan bovengenoemde als accommodatie, wat betekende,
dat je altijd alles zelf meenam: stoelen, drinken en eten.
Alleen PUK in Haarlem had meer mogelijkheden en zelfs een hal, waardoor vele 
activiteiten daar werden gespeeld. 
Cees speelde competitie en veel toernooien, soms wel twee in een week!

In 1993 heeft Carel Textor Cees gevraagd om secretaris te worden.
Suzanne Heikoop was penningmeester en Norman de Wever wedstrijdsecretaris.
Als lid van de bouwcommissie heeft hij 6 jaar lang geijverd voor het verkrijgen van een 
bouwvergunning voor ons boulodrôme. Eindelijk gaf een bevriende wethouder aan, dat hij 
nog een half jaartje geduld moest hebben en dat is uitgekomen en was de vergunning een
feit. Er kon met de bouw begonnen worden. Het bouwen heeft twee jaar geduurd, want er 
is heel veel zelfwerkzaamheid aan te pas gekomen.
Tot op heden is Cees bestuurslid en in 2014 is hij tot erelid benoemd.
Hij heeft in 2012 het secretariaat overgedragen aan Hans van der Spek en nu is hij vice-
voorzitter en behartigt samen met Hans recreatiezaken.

In 2007 is Jeanne, Cees’ vrouw overleden.
Echter, 7 jaar na haar overlijden kwam toch de liefde weer op zijn pad. Na afloop van een 
animatietoernooi had hij geen zin om te koken en vroeg hij Sophie Smolenaars, toevallig 
ook 7 jaar weduwe, mee uit eten. Zij is daarna niet meer weggegaan.
Helaas duurde hun geluk slechts drie jaar, want Sophie overleed vorig jaar geheel 
onverwacht.

4



Al jaren lang organiseert Cees het animatietoernooi, een heel populaire activiteit. 
Oorspronkelijk is dit toernooi bedoeld voor diegenen die nooit buiten de deur een toernooi 
spelen, maar vele anderen vinden het kennelijk erg gezellig om op de eerste zaterdag van 
de maand mee te doen.  
Cees is inmiddels 24 jaar lid en hij hoopt nog vele jaren lid te blijven en zijn steentje te 
kunnen bijdragen aan activiteiten bij Les Pointeurs.

Tineke

Naschrift:
Op zaterdag 13 november is Cees als genodigde van het bestuur thuis opgehaald om mee
te eten tijdens ons mosseltoernooi /tevens jaarfeest.
Cees heeft dit zeer gewaardeerd en vertelde mij ’s maandags, toen ik het Pointeursnieuws
bracht, dat hij het heel gezellig had gevonden. Kort hierna is Cees ziek geworden en is hij 
na een kort ziekbed overleden. 

Overleden in de afgelopen weken:
Helaas is ons in de afgelopen weken een viertal (oud)-leden ontvallen:
Cees Boer, erelid
Christ Sins, lid
Cees van Leijden, lid
Annechien Hazewinkel, oud-lid
De redactie van het Pointeursnieuws condoleert de familieleden met het verlies van hun 
naaste.
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De volgende mensen hebben we als lid mogen verwelkomen.

Hennie en Olav Balm

Henny Dullaert

Chrit Heijnen

Karin van den Heuvel

Peter Kooij

Theo Meijer

Johan Moenen

Henk en Gerda van der Poll

Henny Poorter

Marja Veltman

Martin en Berry Wijnans

Arie en Krystyna Elsenaar

Gerda Hijman

Mary Kerkhof

Anne Kool

Franny Kwaak

Paul Mons

Marijke Onderwater

Marry Oppelaar

We wensen jullie een prettige tijd bij Les Pointeurs.
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2021/2022

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

December 2021

Helaas geen activiteiten.

Januari 2022

zaterdag 15 jan Wintersextetten(onder voorbehoud) teams 10.30 ?
zaterdag 22 jan NPC teams 11/12.00?
zondag 23 jan WCD (1 poule bij ons) doublet 10.30
zaterdag 29 jan NPC (inhalen) teams 11.00
zondag 30 jan zomigebeurtenis doublet 12/13.00

Februari 2022

zaterdag 5 feb NPC teams 11/12.00
zaterdag 12 feb animatietoernooi mêlee 13.00?
Zaterdag 19 feb NPC teams 11/12.00
zondag 20 feb WCD (inhalen) doublet 10.30
Zaterdag 26 feb ongeveertoernooi doublet 10.30
Zondag 27 feb zomigebeurtenis mêlee 13.00

Alle hierboven aangekondigde activiteiten zijn onder voorbehoud!
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AARDAPPEL-ZALMSOEP
Een goed gevulde maaltijdsoep is perfect voor deze tijd van het jaar. Niet moeilijk om te 
maken, wel heerlijk en voedzaam.
Aantal personen: 4.
Bereidingstijd: 40 min.

DIT HEB JE NODIG:

 scheut olijfolie

 1 prei, in ringen gesneden

 1 laurierblaadje

 750 ml visbouillon

 400 g vastkokende aardappelen, geschild en in blokjes

 400 g zalmfilet, in blokjes

 200 ml slagroom

 1 el boter

 zout en peper naar smaak

 verse dille, fijngehakt (eventueel gedroogde dille)

 1 citroen, in partjes gesneden

ZO GA JE TE WERK:

 Giet de olijfolie in een pan met een zware bodem en bak de prei zo’n tien minuten 
zachtjes aan.

 Voeg dan de bouillon en het laurierblaadje toe en breng het geheel aan de kook.

 Zet het vuur lager en voeg de aardappelblokjes toe; laat deze een kwartier zachtjes 
sudderen tot ze gaar zijn. Voeg dan de zalm en de slagroom toe en warm deze ruim
vijf minuten mee (laat de soep niet meer koken).

 Doe vervolgens de boter in de soep en haal de pan van het vuur.

 Voeg naar smaak zout en peper toe.

 Serveer met dille en een partje citroen, ook lekker met vers boerenbrood.
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Jarigen in december:
3 december:   Nella Wittebol
6 december:   Serdo Verbanac
8 december:   Cees de Heij
11 december: Marja Veltman
15 december: Ineke Kessenich
19 december: Theo Gijtenbeek
20 december: Els Kliemert
22 december: Adrie de Maijer
23 december: George van Oijen
25 december: Jan Ottolander

De redactie wenst iedereen ondanks alles gezellige dagen.

En voor 2022 wensen wij voor ons allen dat:

De Jonge gewoon weer een stuk kaas is.
Een wattenstaafje weer voor het oor is.
Dissel weer bij de caravan hoort.
Corona een lekker biertje is.
Positiefs iets positiefs is.
Dat we een mondkapje enkel nog voor een schuurklus gebruiken.
Dat isolatie iets is voor in de spouw.
Dat een virus weer bij pc perikelen hoort en dat Kuiper een bekende 
Twentse oud-wielrenner is.

Voor nu:
Blijf gezond, 
geniet van de kleine dingen
en van elkaar.
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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
Bank: NL84 INGB 0000 0492 39
Locatie: Sportpark Zegersloot-Zuid, Olympiaweg 2b telefoon 0648 624 613

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

Zaterdagmiddag vanaf 13.00 u

Telefoon
Bestuur: Voorzitter Cees de Heij 0172 475 827

Secretaris Lucia Brouwers 0172 210 569
Penningmeester Frans Walvis 0172 419 469
Wedstrijdzaken Henk Lacourt 0172 572 302
Technische zaken Gerard Koreman 0172 497 579
Ledenwerving +  Red. Hannie van Lienden 0655 368 014

Redactie: Hannie van Lienden 0655 368 014
Tineke Walvis 0172 419 469
Gerrie de Heij-Verhoog 0172 475 827

 Wedstrijdcomm.: Voorzitter Henk Lacourt 0172 572 302
Tineke Walvis 0172 419 469
Erik Vorstenbosch 0172 417 499
Peter Sloothaak 0172 430 872

Techn- comm.: Voorzitter Gerard Koreman 0172 497 579

Kantinecomm.: Voorzitter
Algemene coördinatie Hannie van Lienden 0655 368 014
Weekcoördinatoren Corrie Lacourt 0172 572 302

Willeke van der Klaauw 0172 792 158

Schoonmaakploeg: Coördinatie Hennie Elling 0172 473 533

Lief en leed: Gerie Vonk 071 341 2119
Gerrie de Heij-Verhoog 0172 475 827

Erelid: Carel Textor
Peter van Waaij

Lidmaatschap: Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand.
Contributie: Per 01-01-2022

Leden € 113,50 (inclusief Bondsbijdrage)
Jeugdleden (tot 18 jaar): €   60,00

Lidmaatschap na 1 augustus 50% van jaarcontributie
Lidmaatschap na 1 november nihil bij betaling volgend jaar

Donateurs: Minimale bijdrage per persoon €   12,50 per kalenderjaar
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2405 BC  Alphen aan den Rijn
Sterrenlaan 168

  Tel:    0172 - 445600
  Fax:   0172 – 244128
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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 210 569
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