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Diny Hulsen is overleden. Ze was 29 jaren lid van onze club en bleef, ondanks dat ze niet meer
kon boulen, lid van Cloeck en Moedigh en betrokken bij haar leden. Een altijd opgewekt lid is
niet meer. Diny, bedankt en rust in vrede. Familie en vrienden: veel sterkte gewenst.

Op en af, de pauzeknop is weer ingedrukt
Het boulen staat weer in de reservestand. Alleen buiten met 2 personen is het toegestaan.
Wie vooraf had kunnen bevroeden dat 2021 zo zou verlopen kreeg achteraf dus gelijk.
We zijn er niet gelukkig mee maar zullen ons moeten voegen naar de “Hums” van corona.
De tijd dat de accommodatie weer opengaat is aanstaande. Misschien snel of iets later.
In die tussentijd was er geen Kerst-boulen, Oudjaars-boulen of Nieuwjaars-boulen.
Zelfs het vrij-boulen was aan banden gelegd en er kon ook sociaal op 27 niet gebuurt worden.
Het jaar wat voor ons ligt lijkt stukken beter te zijn. Hoewel vooraf? Moeilijk te zeggen.
We wensen desalniettemin al onze leden een mooi boule-jaar toe, met winst en weinig verlies.
Dat we allen gezond 2023 bereiken en intussen mogen genieten van ons leven en ons spel.
Eigenlijk schrijnend om te zien. De poetsploeg die ik driftig werkend bezig zag. Dat onze club
leden van ouder dan 80 jaar moet inschakelen om de boel schoon te houden. Hun inzet is
fantastisch. Zelfs “buiten kantooruren” wordt de op zich genomen taak uitgevoerd. Hulde.
Waar zijn de jeugdigen van 60+ of 70+ die voor vervanging kunnen zorgen.
Het is een bittere noodzaak dat je bij Cloeck en Moedigh als lid een wapperend handje geeft.
BENODIGD: LEDEN DIE HUN VRIJWILLIGERSWERK KUNNEN DOEN!!
In de ingelaste bestuursvergadering werd verdere opening gepland, maar helaas weer
onderuitgehaald door de tijd. De frequentie van ramenwassen is besproken en i.v.m.
hacking /phishing etc. wordt een taak-specifieke laptop voor de eurobewaker aangeschaft.
Jan van de Loo
Voorzitter
Nationale petanque competitie (NPC)
De eerstvolgende reguliere speelronde in de NPC staat gepland op 8 januari 2022. Deze
speelronde gaat niet door. Alle inhaalwedstrijden die de komende dagen gepland staan,
kunnen eveneens niet gespeeld worden. De competitieleiding beraadt zich de komende weken
over de consequenties voor de NPC. Uiterlijk 7 januari 2022 wordt hierover een besluit
gecommuniceerd via de reguliere communicatiekanalen.
Annie van de Nieuwenhof
NPC-coördinator
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Wijzigingen in het ledenbestand in 2021
Afgelopen jaar hebben zich 10 nieuwe leden aangemeld:
Anny van Hooff, Hein Bakens, Henny en Wim van Schijndel, Klaartje Peeters, Theo de
Brouwer, Marjan van de Werff, Mieke en Theo Janssen en Antoinette Vervoort.
Van harte welkom!
Helaas hebben we, veelal door leeftijd, ziekte en overlijden, afmeldingen ontvangen van:
Leny van Rooy, Harrie van den Tillaart, Jan van Kessel, Gerrie en Jos Lauwen, Annie
Sonnemans, Annie en Henk Vervoort, Jan Stobbe, Thea Nouwens, Ria Aben, Tiny van de Donk,
Aad Keuzekamp, Zus van Breugel en Diny Hulsen.
André van de Nieuwenhof
Secretaris
Houd’oe in conditie, blijf lid en corona-vrij: er komen betere tijden!
Namens het bestuur,
Jan van de Loo
Agenda
Dag

Melden

Aanvang

Opmerking

maandag

Voorlopig geen boulen.

dinsdag

Voorlopig geen boulen.

woensdag

Voorlopig geen boulen.

donderdag

Voorlopig geen boulen.

vrijdag

Voorlopig geen boulen.

Coördinatoren
Mede namens Anny Stobbe wens ik u allen een gezond en sportief 2022!
Huub van Abeelen
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