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Uit het bestuur
RABO Club Support: Eurobewaarder Jan roept ons op!
Prominent in de nieuwsbrief. Steun uw club Cloeck en Moedigh vanaf 5 tot 27 september door
uw stem uit te brengen. De club vaart er wel bij, de bank is tevreden en wij dus ook.
Een fluitje van niks
Er is al meermalen geopperd om op boule-avonden een indeling te maken, zodat om 20.00 uur
gestart kan worden met een nieuwe ronde. Na dat ge-opper is besloten: Om kwart voor acht
klinkt het fluitje van niks. Je hoort het niet, maar is er wel. Dus op maandag-, donderdag- en
vrijdagavond (behalve eerste vrijdag van de maand) is er dan: werpronde afmaken, boules in
de ton en pauze. Om acht uur is er de nieuwe verdeling. Hoor je het fluitje niet: toch doen!
Nogmaals de eer voor Huub. Zelfs bij een feestje kwam ik bij totale boule-leken louter
complimenten tegen voor de manier waarop Huub de jeugd heeft begeleid. Hulde!
Op het dak van het clubgebouw broedde een scholekster. We mochten van nabij meemaken
dat een jong uitvloog. André Verbakel redde dat van de verdrinkingsdood. Ouders en kleine
dankbaar. André zal als dak-man de hele bovenkant in de gaten houden en tweewekelijks
inspecteren.
Hans van de Oever is ons nieuwe lid. Welkom.
En weer werd gewerkt aan de binnen-afzuiging. Het winterseizoen komt tenslotte naderbij.
De nieuwe clubkleding is er. Bij NPC, externe toernooien en interne finaledagen verplicht.
Nogmaals : open schoenen zijn niet toegestaan bij het boulen. Verplichte veiligheidsregel!
De consumptieprijzen voor leden blijven vooralsnog hetzelfde. Bij clinics is dat anders.
Niet-vrijwilligers opgelet: onze club draait op de handen en het denken van velen. Toch ook
weer een oproep aan hen die nog niet zijn toegetreden tot ons erekorps van vrijwilligers. Help
mee, doe mee, ben een echte steunpilaar. Kijk wat je kunt doen. Is het bar verzorgen,
misschien schoonmaakbezigheden, commissielid, EHBO, scheids of wedstrijdleider, tuin,
banen, ramen, bestuur of anderszins. Meld je. Sluit aan. Je bent altijd meer dan welkom.
Gebruik je kennis en kunde of die van anderen. Alles kun je leren, maar starten is het begin.
Respect
Respecteer bij het omgaan de andere leden van ons Cloeck en Moedigh. We gaan er van uit
dat iedereen wil winnen en sociaal een “thuis” zoekt. Zorg met elkaar dat dat mogelijk is.
Gun de ander de winst en slik je verlies, want altijd winnen is helaas niet de orde van de dag.
Ruzie en/of onenigheid passen niet bij de club. Een gele kaart is de eventuele straf. De tweede
betekent: laatste waarschuwing! De derde betekent: overleg in het bestuur over een lid.
Blijf gezond, de herfst komt met leuke boule-dagen, voorlopig buiten daarna binnen.
Blijf alert als het weer over besmettingen gaat. We passen ons aan als die situatie dreigt.
Namens het bestuur, Jan van de Loo
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Administratieve mededelingen

Nieuw lid:
Hans van den Oever.
Opzegging: Riek van der Heijden.
De meest recente ledenlijst is te vinden op de ledenpagina van onze website.
De wifi-code van het clubgebouw is gewijzigd. Deze is te vinden op het mededelingenbord.
André van de Nieuwenhof

NPC

We hebben het seizoen 2022-2023 ingeschreven met 6 teams:
team 1: poule 4006 - teamcaptain Annie van de Nieuwenhof
team 2: poule 4005 - teamcaptain Karel Kreijveld
team 3: poule 5006 - teamcaptain Martien v.d. Hurk
team 4: poule 6004 - teamcaptain Bert Goorts
team 5: poele 6005 - teamcaptain Els Goorts
team 6: poule 6006 - teamcaptain Huub van Abeelen
De wedstrijdschema's hangen op het publicatiebord. Team 5 en 6 beginnen de competitie op
10 september en team 1, 2, 3 en 4 op 17 september.
Annie van de Nieuwenhof

Activiteiten

Op de zonnige zondagmiddag 28 augustus 2022 vond het familie kermis toernooi plaats bij
Cloeck & Moedigh. Er deden 18 tripletten mee, dus 54 personen gingen de strijd aan.
Na 3 rondes waren er 6 tripletten welke alle 3 keer hadden gewonnen. Uiteindelijk kwam het
triplet van Karel Kreijveld als eerste uit de bus met de meeste winstpunten.
Uitslag:
1. Karel Kreijveld met 26 punten
2. Bert Goorts met 26 punten
3. Henry Rovers met 21 punten
4. Wim van de Rijdt met 20 punten
5. Trudy van der Hagen met 19 punten
6. Marianne van Tuijl met 16 punten
De aanwezige toeschouwers hebben kunnen genieten van een mooie zondagmiddag op de
buitenbanen van Cloeck & Moedigh.
Op zondag 2 oktober staat de vrijwilligersdag op de agenda. Informatie over het programma
volgt.
de Activiteitencommissie

Agenda september
Dag

Aanvang

Einde

Omschrijving

Opmerking

Wekelijkse activiteiten
maandag

19:00 en 20:00

*)

vrij boulen

dinsdag

14:00

16:30

vrij boulen

woensdag

09:30

12:00

vrij boulen

donderdag

19:00 en 20:00

*)

vrij boulen

vrijdag

19:00 en 20:00

*)

vrij boulen (1e vrijdag van de maand
muntenboulen)
*) bardienst bepaalt sluiting, vanaf 22:30 uur

Afwijkende activiteiten
vr 2 sept.

19:00 melden

muntenboulen

1e vrijdag

zo 18 sept.

13:00 melden

muntenboulen

3e zondag

do 1-8-1522 sept.

19:00 starten

mix-doubletten, dag 2-3-4-5
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