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Boulesproat nr. 29 1e kwartaal 2018

Colofon
Voorzitter

Harrie Tilman (ad interim)

Vice voorzitter

Vacature

Secretaris

Dirk Gebben (ad interim)

Penningmeester

Abel Bruining (ad interim)

Lid

Lucas Steenhuis, Jan Krabbendam

Wedstrijdcommissie

Barbara Buiter, Rieks Stroobach, Rob Timmer
Marcel Jong A Pin, Ad Weening

Redactie Bouleproat

Anneke Kramer

Clubkleding

Hilda Blijham en Anneke Kramer

Coördinator T.C.

Peter Broekhuizen

Horeca

Lucas Steenhuis, Arina Tilman en Dick Knol

Facilitaire dienst

diverse leden

Openingstijden

woensdag 19.00 – 22.30, donderdag,
zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur.

Adres

Paviljoenlaan 5, 9727 KE Groningen

Telefoon Boulière

06-27232054 (tijdens openingsuren)

E-mailadres

plbsecretariaat@ziggo.nl

Website

www.preslebut.nl

K.v.K. inschrijfnr.

40024487

NJBB inschrijfnr.

02-61

Banknummer

NL58RABO0385145659.
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Van de redactie:
Door omstandigheden een beetje laat maar we wensen een ieder toch nog een
heel gelukkig en gezond 2018
We gaan er met elkaar weer een goed en gezellig boulejaar van maken.
In dit nummer een stukje van de Nieuwjaarstoespraak van vice voorzitter Harrie
Tilman, een bijdrage van Titia Hendriks, Jan Kramer, foto's van het kersttoernooi, e.d.

Kopij kan nog steeds naar annneke@gmail.com
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Bestuursmededelingen:
Van de bestuurstafel
Op 7 januari 2018 was de nieuwjaarsbijeenkomst en de interim voorzitter opent het
nieuwe jaar met een toespraak. De voorzitter memoreerde in zijn toespraak aan de
nieuwe samenstelling van het ad interim bestuur en dat deze tot aan de ALV van
maart, de lopende zaken zal behartigen. Daarna werden highlights van het oude jaar
doorgenomen en werden de aanwezige leden aan herinnerd dat een vereniging
alleen bestaansrecht heeft als wij er met z’n allen voor staan.
Het interim bestuur is van mening dat, om te kunnen blijven voldoen aan de vraag
naar vrijwilligers, een wijziging van het huishoudelijk reglement noodzakelijk is. Op de
ALV zal dit punt, wijziging huishoudelijk reglement, geagendeerd worden.
De wijziging houd in dat nieuwe leden, na 01-01-2018 verplicht worden een
vrijwilligerstaak op zich te nemen en het bestuur hoopt dat ook de bestaande leden
bereidt zijn om een taak op zich te nemen.
Om twee uur werd er begonnen met een partijtje jeu de boules en het cirkelspel in
een zonovergoten maar koud stadspark.
Rond half vijf was iedereen daarmee klaar en was de prijsuitreiking, onder het genot
van een hapje en een drankje werd er nog gezellig nagetafeld.
Het bestuur wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018.

Interim voorzitter
Harrie Tilman
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Helaas is op 20 januari jl. na een periode van ziekte Piet Krabbendam overleden
Piet was een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging,
we zullen hem zeker missen.
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Van de leden:
Hallo beste mensen,
Zondag 17 december ging ik na een lange tijd weer eens richting de stad om een
potje te gaan boulen, daar aangekomen bleek er een kersttoernooi te zijn.
Ik had me niet opgegeven maar de wedstrijdcommissie was zo mild dat ik wel
mee mocht doen. Er werden drie wedstrijden gespeeld en ik heb leuke mensen
ontmoet die ik nooit eerder heb gezien bij de vereniging. De opkomst van 44
personen vond ik overweldigend maar er bleken in het verleden wel 80 man te
zijn geweest met dit soort toernooien. Hoe kan dit??
Voor aanvang werd er een kopje koffie of thee aangeboden met iets lekkers.
Buiten stond een geweldig leuk ingericht standje waar je tussen de wedstrijden
door even een drankje kon nemen in de vorm van glühwein of chocolademelk en er
stond een heerlijke vuurkorf om even weer op temperatuur te komen.
Tijdens de wedstrijden kwam Rieks een paar keer langs met lekkere hapjes, deze
werden door een ieder goed ontvangen.
Mijn wedstrijden pakten redelijk goed uit. 1 verloren met 12-13 en de andere
twee gewonnen met 13-4 en 13-9 { ja ja Harrie Tilman!!!} Voor elke deelnemer
was er een leuke prijs die met zorg was ingekocht.
Kortom een erg leuke gezellige middag om te onthouden en om op terug te kijken
en op de terugweg naar huis dacht ik van:

KON HET MAAR ALTIJD KERST ZIJN….
Gemoedelijke mensen,
Geen haat en frustraties onder elkaar.
Mensen hou dit vast, zo kan het ook.
Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet..
Vriendelijke groet Titia.
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Verslagen:
Kerstbouletoernooi:
Het was weer een gezellige boel bij het kersttoernooi.
Bally en Klaas hadden een kerstkraampje ingericht met chocolademelk en glühwein,
kerstkoekjes en -chocolaadjes.

Winnaar Anko Sterenberg
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Klaas in z'n kraam

Op een mooie donderdagmiddag kwam Bert van Hoepen met een doos heerlijk
gebak, hij trakteerde ons voor zijn 50 jarig huwelijk!
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Kerstklaverjastoernooi 22 december 2017
Met 24 personen was het een gezellige avond, er werd ontspannen en met plezier
gespeeld.
De barbezetting door Peter Broekhuizen en Lena Trechsel was uitstekend mede door
de heerlijke hapjes
Dick van Hoogen had zijn zwager Eddie Bol meegenomen als invaller voor Frans
Straatman. Henny Nijenhuis viel in voor Anco Sterenberg.
Winnaar was:

Jos Pruim,

Tweede:

Henny Nijenhuis

Derde:

Dirk Gebben

Etentje voor de schoonmakers;

10

Op maandag 15 januari werden de schoonmakers gastvrij onthaald door het bestuur
en getrakteerd op een lekker en gezellig etentje!
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Verjaardagen

Januari

Februari

9
9
12
17
29
31

2
10
18
18
20
22

Maaike Rogge
Anna Hinkema
Anne de Haan
Klaas Leyendijk
André de Langen
Berend Gorter

Alita de Ruiter
Max de Ruiter
Prem Kits
Lucas Steenhuis
Arina Tilman
Bert Stumpe

Maart
2
3
8
9
9
11
17
17
20
21
27
29
31
31
31

Geert Riensema
Erik Harssema
Rob Ruijgrok
Willem de jager
Heine Keuning
Anko Sterenberg
Jan Kramer
Garbrand Oosterloo
Roelie Haak
Peter Huisman
Henk Wietsma
Harry van Lier
Abel Bruining
Tineke Fokkelman
Chris Metus

Allen van harte gefeliciteerd
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Aan tafel met:
Onlangs kreeg ik de vraag van Anneke Kramer of
ik een verhaaltje wilde schrijven hoe het is
gekomen dat ik aan jeu de boules doe.
Maar eerst even over mijzelf.
Mijn naam is Jan Kramer, oud 72 jaar (binnenkort
73), geboren en getogen Groninger. Ik heb altijd
veel aan sport gedaan, t.w. aan gymnastiek,
atletiek en voetbal. Dat laatste tot mijn vijftigste en
ben toen gaan hardlopen.

In het najaar van 2017 stonden mijn vrouw en ik op een camping in Le Lavandou,
Zuid-Frankrijk, waar door veel campinggasten jeu de boules werd gespeeld.
Uiteraard waren er veel Fransen, maar ook veel Nederlanders, Belgen en Duitsers.
Twee keer per week werd onder leiding van een Fransman een wedstrijdje
georganiseerd, waar o.a. ook de jullie welbekende leden Luit Medendorp, Barbara
Buiter, Henk en Anneke Kramer aan meededen. Mijn vrouw en ik hebben ook een
paar keer meegespeeld en ik had zelfs een keer het geluk door te dringen tot de
finale. Daarin liet het beginnersgeluk mij in de steek, maar ik was zeer tevreden met
de tweede plaats.
Luit stelde ons voor om bij terugkomst in Groningen eens in het Stadspark langs te
komen en u raadt het al, het boules-virus sprong over en ik heb mij dan ook al vrij
snel als lid aangemeld.
Dus sinds november speel ik met veel plezier bij jullie club, even onderbroken door
een oogoperatie, nu een maand of drie geleden. Thuis oefen ik veelvuldig met
behulp van tennisballen, dit op aanraden van Harry Tilman, en ik vind dat het elke
week een beetje beter gaat.
Ik ben erg blij dat ik dit ‘spelletje’ heb ontdekt en ben even zo blij met deze club.

Jan Kramer
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Tenslotte:

Gezellig stel!

Nog zo'n gezellig paar!
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Sponsoren:
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Onlangs kreeg ik de vraag van Anneke K
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