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Van Gerrie (de vrouw van de voorzitter)

Cees weet dit keer niet zo goed wat hij moet schrijven omdat er momenteel gewerkt wordt 
aan oplossingen voor de dinsdag-zondag kwestie.

Er is door het bestuur heel veel moeite gedaan om uitleg te geven over het hoe en 
waarom voor een zondag-openstelling. Hierdoor voelden sommige mensen zich niet 
begrepen en de dinsdagmiddag ging floreren. Helaas en ondanks alle prikkelingen bleef 
de boog gespannen.

Er waren ook mensen die een positieve brief hebben geschreven en wilden bemiddelen.
Cees is dinsdag daarom met de voorstanders van dinsdag gaan praten en hij heeft 
ervaren dat dit heel positief was.

Zelf help ik al 17 jaar zonder me op te hebben gegeven als vaste vrijwilligster bij 
verschillende gelegenheden in het belang van iedereen.  
Het begon toen de hal nog niet was geopend met een muurschildering. Hielp wel eens bij 
een clinic, sta wel eens even achter de bar, maak op maandag wel eens de kantine 
schoon, leg zelfgemaakte kop of munt steentjes neer die u voor een prikkie kan kopen en 
schilder kaarten voor Lief en Leed.
Ook zorgde ik voor de prijzen voor de zondagmiddaggebeurtenis waar ik steeds iets 
persoonlijks van probeerde te maken.
Met de eerste kerst zondagmiddag-gebeurtenis hadden we 30 mensen verwacht en voor 
ieder een kop en schotel met chocolaatjes versierd met dennengroen ingepakt . Die 
kwamen we zelfs tekort zodat sommige echtparen er dan samen met 1 moesten doen.

Na positieve verhalen van iemand uit een andere vereniging kwamen we op het idee om 
eens te kijken of een lunch tussen de partijen door niet haalbaar was. Vorige keer hadden 
zich daar 20 mensen voor opgegeven en het werd als heel gezellig ervaren. Voor deze 
zondag had ik dus de prijzen al in huis en wilde de boodschappen gaan halen voor de 
lunch.
Cees keek in de lade achter de bar en tot zijn schrik hadden maar 5 mensen zich 
opgegeven.
Ik weet dat er in de zomermaanden mensen vaak andere dingen te doen hebben maar dit 
kan de reden niet zijn, omdat er dinsdag en woensdag heel veel meer mensen aanwezig 
zijn.
Ik heb een zeer creatieve geest en altijd blij als ik daar iets mee kan, maar deze nacht heb
ik hier om wakker gelegen.                                                                         
Dit was dus mijn verhaal.

Het gehele bestuur doet heel hard haar best om van alles te blijven verzorgen, uit te 
leggen en te regelen.  Dat dit niet op de manier gaat voor ieder persoonlijk is me bekend. 
Toch houden ze vol om overeind te blijven maar kunnen dit niet langer alleen.

Gerrie
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Oekraïense kinderen en hun ouders op bezoek bij Les Pointeurs.

Donderdag 23 juni hebben we een groepje Oekraïense kinderen (9 t/m 13 
jaar) en een aantal van hun ouders bij ons op bezoek gehad.

Wat een leuke ervaring was dat!

Daar ik (ondergetekende) sinds een paar maanden een dag per week lesgeef
aan deze kinderen, leek het mij leuk om hen een mini schoolreisje aan te 
bieden naar onze club.

De reactie van het hele bestuur op mijn verzoek was heel enthousiast. 
Iedereen die kon, heeft meegeholpen. Gerrie bood onmiddellijk aan om 
pannenkoeken te bakken, dus we hadden er allemaal zin in om deze 
kinderen en hun ouders een gezellige dag te bezorgen.
 
Petanque is voor hen een onbekende sport, dus na de limonade en koffie en 
een welkomstwoordje in het Oekraïens door wethouder Schotanus hebben 
we eerst maar eens even uitgelegd wat petanque is en hebben we geoefend.

Frans en Cees met de volwassenen en Hannie en ik met de kinderen.

Ondertussen werd de tafel gedekt en de pannenkoeken verwarmd.

Na de lunch, die iedereen zich goed liet smaken zijn Frans en Cees met de 
mannen verder gaan spelen. De dames hadden het erg warm. Twee dames 
waren  zwanger, dus zij hadden extra last van de warmte en bleven lekker 
onder de parasol.

Met de kinderen zijn we kleine wedstrijdjes gaan spelen en hebben we 
geprobeerd tot een eindstand te komen. Aan het eind was er voor elk kind 
een bekertje. Nummer 1 mocht eerst kiezen en zo verder. Wat stonden ze te 
glimmen! Gerrie had voor iedereen een klein steentje beschilderd met een 
klavertje vier in de Oekraïense kleuren. Ook dit cadeautje werd zeer 
gewaardeerd. Ook voor de ouders was er zo’n gelukssteentje.

Om ongeveer 13.45 uur kwamen de chauffeurs van Actief Rijnwoude 
(allemaal vrijwilligers) de groep ophalen en weer terugbrengen naar 
Hazerswoude-Dorp. Het vinden van vervoer voor de groep heeft veel moeite 
gekost, maar via een tip van de gemeente Alphen kwam ik bij Actief 
Rijnwoude terecht en zij waren onmiddellijk bereid om mij te helpen. Waarvan
hulde!
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Hopelijk bewaren deze kinderen en hun ouders goede herinneringen aan dit 
uitje en helpt het hen een beetje om alles wat ze tot nu toe hebben 
meegemaakt te verwerken.

Tineke

  De gelukssteentjes

Welkomstwoord door
Wethouder Schotanus
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Met de beker 
op de foto.
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    Jarigen in juli:
3 juli:  Aart Jongeneel
19 juli: Erik Vorstenbosch
28 juli: Hub Schraven
28 juli: Arie Elsenaar
31 juli: Lida Verburg
Allen van harte gefeliciteerd!
                                          

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

                                                                            
              

                                                                                       
                                                                               
Beste leden,

Helaas gaat de zondag gebeurtenis met een lunch,van komende zondag, niet

door.

Op donderdagavond 30 juni hebben er slechts 5 deelnemers zich aangemeld.

Met dit geringe aantal kunnen wij geen toernooi organiseren.

Wat de oorzaak is voor de geringe belangstelling is mij niet duidelijk.

Met vriendelijke groet,

Cees de Heij                                              
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Fie Belder toernooi d.d. 11 juni 2022.

Wat was het spannend!

Laten we dit toernooi nou wel of niet doorgaan? De inschrijving verliep moeizaam.

Het lijkt erop, dat veel mensen toch nog een beetje huiverig zijn voor besmetting met 
corona.

Kijkend op On Tip gaan er helaas toch diverse toernooien niet door wegens te weinig 
inschrijvingen, terwijl andere toernooien binnen de kortste keren helemaal vol lopen. Het is
soms een raadsel.

Daar Gerard voor de BBQ inkopen moest gaan doen, moesten we dinsdags al een besluit 
nemen. Er stonden toen 15 deelnemers op de lijst. We hebben toen besloten om het 
toernooi tóch door te laten gaan.

Erik zou de inschrijving tot vrijdagavond open laten.

Wat schetst onze verbazing? Vrijdagavond tot bijna 0.00 uur kwamen er ineens 5! teams 
bij. we zaten ineens op 20 teams. Hoera!

Gelukkig koopt Gerard altijd royaal in, dus dat was geen probleem. De prijzen waren al 
gekocht en ingepakt, maar daar ontstond wél een probleem. Er moesten nog vier prijzen 
bij komen. Het is opgelost door een paar flessen witte port en een paar mooie flessen wijn 
toe te voegen.

Waar kwamen die vijf teams nou ineens vandaan?

Het bleek, dat er in Bunschoten helaas een toernooi afgelast werd wegens een sterfgeval 
bij die club.
De vijf bijgekomen teams kwamen daar vandaan en het bleken allemaal bekende en zeer 
goed boulers te zijn, die toch wel erg graag wilden spelen. Toen zij zagen, dat er bij ons 
nog plaats was, hebben ze zich bij ons ingeschreven.

Onder die 5 laatste teams bevond zich o.a. Kees Koogje en zijn zus. Beiden kampioenen 
van Nederland. Hoe leuk!

Bart en ondergetekende hebben in poule A tegen hen mogen spelen. Wanneer krijgen wij 
daar nou de kans voor? We hebben (uiteraard) verloren. We zijn niet weggespeeld (want 
toevallig speelden we allebei heel goed), maar weggeschoten. Wat een trefzekerheid!

In poule A is ook gespeeld om de Fie Belder bokaal. Deze wisselbokaal is gewonnen door 
(hoe kan het anders) Kees Koogje en Vince Exalto.

Ga voor alle uitslagen  en foto’s naar onze website www.pointeurs.nl

Om ongeveer 17.00 uur is uiteindelijk iedereen naar huis gegaan, maar niet voordat we als
organisatie veel complimenten hebben gekregen zowel over de organisatie als over de 
heerlijke BBQ.
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Clubkampioenschap doubletten d.d. 21 mei 2022

Op zaterdag 21 mei heeft er weer een clubkampioenschap doubletten plaats kunnen 
vinden. 2021 moesten we helaas overslaan. Er hadden zich twaalf teams ingeschreven, 
dus dat kwam voor de indeling goed uit.

Er is gespeeld in twee poules van zes. Er is op tijd gespeeld, zodat de finale partij tussen 
de nummers één van elke poule niet te laat zou plaatsvinden.

In iedere poule is een halve competitie afgewerkt en daaruit kwamen de twee finalisten te 
voorschijn.

In de finale hebben Mohamud M. Ali en Peter Sloothaak gespeeld tegen Mary Kerkhof en 
Lida Verburg.

In deze partij is er niet op tijd gespeeld ,maar gewoon tot de 13.

Het krachtsverschil bleek groot, want Mohamud en Peter hebben deze partij met 13-2 
gewonnen. Zij zijn de clubkampioenen 2022 geworden.

ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2022

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

Juli 2022

zaterdag 9   juli animatietoernooi mêlee 13.00
zondag 31 juli Zondag gebeurtenis met lunch mêlee 10.30

Augustus 2022

zaterdag 6   aug Animatie toernooi mêlee 13.00

Zaterdag 13 aug Clubkampioenschap tête-à-tête individue
el

10.30

zondag 28 aug Zondag gebeurtenis mêlee 10.30

September 2022

zaterdag 3   sept. Animatie toernooi mêlee 13.00
woensdag 14 sept. Alphenement toernooi 4 voorgeloot teams 10.30
zaterdag 17 sept. NPC teams 12.00
zondag 25 sept. Zondag gebeurtenis met lunch mêlee 10.30
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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: Koraalzwam 115, 2403 ST Alphen aan den Rijn
Bank: NL84 INGB 0000 0492 39
Lokatie: Sportpark Zegersloot-Zuid, Olympiaweg 2b telefoon 06.48.62.46.13

Clubspeeldagen: Dinsdagavond vanaf 19.00 u Woensdagmiddag vanaf 13.00 u
Donderdagavond v.a.     19.30 u Zaterdagmiddag vanaf 13.00 u

                                     M.i.v. 15 juni 2022                           Zondagmiddag     vanaf   13.00 u

                                                                                            Telefoon
Bestuur: Voorzitter Cees de Heij  0172-475827

Secretaris Jan Quax         06-54343072
Penningmeester Frans Walvis  0172-419469
Wedstrijdzaken Henk Lacourt  0172-572302
Technische zaken Gerard Koreman  0172-497579
Ledenwerving +  Red. Hannie van Lienden  06-55368014

Redactie: Hannie van Lienden  06-55368014
      Tineke Walvis                 0172-419469

Gerrie de Heij-Verhoog  0172-475827

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

Techn- comm.: Voorzitter Gerard Koreman  0172-497579

Kantinecomm.: Voorzitter
Algemene coördinatie Hannie van Lienden  06-55368014
Weekcoördinatoren Corrie Lacourt  0172-572302

Willeke van der Klaauw  0172-792158

Schoonmaakploeg: Coördinatie Hennie Elling     tel. 0172-473533
    

Lief en leed:                Gerie Vonk tel. 071-3412119
Gerrie de Heij-Verhoog tel. 0172-475827

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 jr.): €   60,00
Lidmaatschap na 1 aug 50% van jaarcontributie

Lidmaatschap na 1 nov. nihil bij betaling volgend jaar
Donateurs: Minimale bijdrage per persoon €   12,50     per kalenderjaar
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Vacaturelijst.
In alle commissies zijn vrijwilligers welkom!

1 Kantinecommissie.
Contactpersoon en informatie: Hannie van Lienden
Tel.: 06 55368014
e-mail:  h.vanlienden@ziggo.nl

2 Kluscommissie.
Contactpersoon en informatie: Gerard Koreman
Tel.:06-29472369
e-mail:   gkoreman@outlook.com  

3 Schoonmaakcommissie:
Contactpersoon en informatie: Hennie Elling
Tel.: 0172 473533
e-mail:   hennie.elling@casema.nl  

4 Evenementencommissie:
Contactpersoon en informatie: Cees de Heij
Tel.: 06 44108805
e-mail:   deheij.cees@gmail.com  

5 Scheidsrechters:
Contactpersoon en informatie: Henk Lacourt
Tel.: 06-22230963
e-mail:   lacourt@xs4all.nl  

6 Basis Instructeur Pétanque:
Contactpersoon en informatie: Henk Lacourt
Tel.:  06-22230963
e-mail: lacourt@xs4all.nl

7 Wedstrijdleiders:
Contactpersoon en informatie: Tineke Walvis
Tel.:06-12573449
e-mail: tineke.walvis@kpnmail.nl

8 Pointeursnieuws:
Contactpersonen en informatie: Tineke Walvis en Hannie van Lienden
Tel.: 06-12573449 of 06 55368014
e-mail: tineke.walvis@kpnmail.nl of h  .vanlienden@ziggo.nl  

9 Sponsorwerving
Contactpersoon en informatie: Frans Walvis
Tel.: 06-51369729
e-mail: penningmeester@pointeurs.nl
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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, zaterdag en zondag 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, Jan Quax tel.: 06-54343072

                                                                   

                                                                                         
      2405 BC  Alphen aan den Rijn

     Sterrenlaan 168
      Tel:    0172 - 445600

     Fax:   0172 – 244128
12

http://www.pointeurs.nl/

	

