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Hoe ge boult is nie belangrijk, as ge er mar bij bent in 2021.
Helaas is oud-lid Mia Steenbakkers overleden. Voor ons lid Johan en familie ons medeleven.

Rob van Berkel, lid sinds 2011 en vrijwilliger als trainer, wedstrijdcommissielid, EHBO en AEDexpert, baan- en tuinwerker, is heengegaan. Verdriet rest. Maria en familie veel sterkte met dit
onbeschrijflijke verlies. Dat Rob moge rusten in vrede.

Een schrikkeljaar dat schrikkelijk werd toen we verschrikt merkten dat “Wuhan” Rooi bereikte.
2020 eiste zijn tol, helaas ook bij onze club en onze omgeving.
Snel vergeten dan maar. Het werkt zo niet. We zullen het ons nog lang heugen.
We zijn we er nog niet. Het duurt en duurt.
Verwachtingen werden en worden steeds bijgesteld. Toch zullen we weer boulen, maar de kans
is zeer aanwezig dat pas in het buitenseizoen buut en boule elkaar mogen ontmoeten.
Daar hopen we op en als het eerder kan dan is dat een meevaller. Intussen blijven we de
richtlijnen volgen om straks gezond en wel de accommodatie nieuw leven in te blazen.
Gezellig samenzijn na een partijtje lijkt intussen het summum van geluk. Gezond zijn van lijf
en leden is echter nog belangrijker. Beweeg en blijf positief. De “pil” om overeind te blijven.
Pak een neut en maak wat leut als die pil te zwaar op de maag ligt.
Uiteraard betreurt het bestuur de huidige naargeestige situatie, maar belooft, zodra het weer
kan, zich in te zetten voor de opbouw van een hernieuwd levendige en gezellige bouleclub.
Geniet nu gepast van de overgang in het nieuwe jaar, want alles zal weer anders zijn in 2021.
Geen kampioenen in 2020 en gezien de start in oktober zal de eerste ook pas in 2022 vallen.
Geen NJBB toernooien voor juli: we starten op 10 juli met het vr/vrouw en m/man toernooi.
Vanaf “groen licht” zal de wedstrijdcommissie interne clubtoernooien organiseren als
seizoenaftrap. Vrij boulen dan weer, dagelijks door de week, met nazit en buurt.
De Algemene Leden Vergadering zal toch moeten doorgaan want dat is wettelijk een plicht.
Veel kans dat de evenementencommissie haar activiteiten weer op kan starten.
Nieuwe leden zijn meer dan welkom, het huidige ledenbestand blijft hopelijk intact en de
huidige zieken komen weer gezond terug.
De kascommissie hervat haar werk en onze eurobewaarder Jan wordt weer wat gelukkiger.
De communicatie zal deels weer via de publicatieborden kunnen lopen en Lineke, Huub en
Anny verzorgen dat wat verder nodig is. Tuin en baan worden extra verzorgd, waarbij over de
binnenbanen nog een definitief besluit in de ALV wordt verwacht.
Na al de voorbije maanden is een opknap/poetsbeurt binnen wel wenselijk. Alle hulp is dan
weer welkom. Het is wachten op uur “U” voor de start daarvan. Het voortreffelijke
barpersoneel popelt om alle leden weer te verzorgen met het beroemde natje. Sjaantje kan
weer aan clinics denken. De voorraden worden weer aangevuld, trainingen hervat, Frenk
fotografeert en musiceert, Narda plukt en versiert. Ad+ gaf ons een nieuwe zit en tuin+ een
nieuw terras.
Hulde aan allen voor de inzet!!

E-mail:
Coördinatie:

nieuwsbrief@cloeckenmoedigh.nl
Huub van Abeelen (06-51221438)
Anny Stobbe (06-29139234)

blz. 1 van 2

Weer naar WIJ MET Z’N ALLEN.
Veel van 2021 zal afhangen van de leden. Het bestuur hoopt dat zij met hernieuwde inzet onze
club op het oude niveau kunnen brengen.
Daarom wensen wij, Trudy, Ingrid, Frenk, Hennie, Jan, Andre en Jan, alle Cloeck en
Moedighers een gezonde start toe van dit nieuwe jaar en hopen wij jullie allen dit hele jaar
vanaf “U” weer welkom te heten in onze prachtige benijdenswaardige accommodatie.
Gelukkig Nieuwjaar, blijf gezond opgewekt en tevreden. Tot boelens toe.
Jan van de Loo
Het bestuur
P.S. (nagekomen) Ook Tini en Mia v d Donk wensen alle leden een fijn 2021.

Agenda
Hervatting van vrije speelmogelijkheden, wedstrijden, clinics e.d. zal eerst na uitsluitsel van de
autoriteiten, de NJBB en het bestuur van Cloeck en Moedigh bekend worden gemaakt.
Dag

Melden

Aanvang

Omschrijving

Opmerking

GEEN activiteiten

Anny & Huub
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