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Gegevens van de club
Clubgebouw en wedstrijdbanen van Cloeck & Moedigh zijn gelegen aan:
Mater Lemmensstraat 27
5492 BJ Sint – Oedenrode
Telefoon: ( 0413 ) 47 87 78
www.cloeckenmoedigh.nl
secretaris@cloeckenmoedigh.nl
Agenda afspraken via: Sjaantje van Kessel ( 0413 ) 47 92 22
Rek. nr. NL55RABO0138247927

Bestuur:

Telefoon:

Voorzitter

Hans Neggers

( 0413 ) 47 68 96

Secretaris

André van de Nieuwenhof ( 0413 ) 36 73 51

Penningmeester

Jan Verhagen

( 0413 ) 47 64 79

Bestuurslid

Henny van Eck

( 0413 ) 47 56 70

Bestuurslid

Ingrid van den Eijnden

06 10 84 30 14

Bestuurslid

Frenk van Mierlo

06 43 51 70 06

Bestuurslid

Netty Leijtens

06 53 55 46 01

E-mailadres: cloeckenmoedigh@gmail.com
Clubbladcoördinatoren:

Telefoon:

E-mailadres: clubblad@cloeckenmoedigh.nl
Anny Stobbe

Telefoon: ( 0413 ) 47 97 93
5492 DB Sint - Oedenrode

Philippusstraat 2b
E-mail:annystobbe@gmail.com

Mobiel:

Anja van der Velden

Telefoon:

06 29 13 92 34
----------------------

5492 CR Sint - Oedenrode

Stompersstraat 2g
E-mail:jahtvandervelden@gmail.com

Mobiel:

Huub van Abeelen

06 10 38 47 22

Telefoon: ( 0413 ) 47 45 21
5491 HD Sint - Oedenrode

Oranje Nassaulaan 67
E-Mail: huubvanabeelen@hotmail.com

Mobiel:

Huub van Abeelen
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Voorwoord
Erg verontwaardigd was ik van het plotselinge heengaan van Mart Carels; ons oudste lid.
Gelukkig is wel, dat haar veel lijden bespaard is gebleven. Via deze weg wens ik haar
nabestaande veel sterkte met dit verlies.
Het jaar 2018 is met het nodige vuurwerk van
start gegaan als u dit leest.
Daarom wens ik, ook namens Anny en Anja, u
allen een grandioos Nieuwjaar toe!
Een jaar met elke dag veel zon en alleen maar
positieve dingen als dat eens even kon.
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk,
dan kan je nieuwe jaar zeker niet meer stuk!
2017 zit er dus op. Het jaar van:
*januari
De griep slaat om zich heen.
*februari
Schrijver Dick Bruna - bekend van Nijntje – overlijdt.
*maart
werden de tweede kamerverkiezingen gehouden
*april
kreeg Nederland twee reuzenpanda's te leen van China.
*mei
Feyenoord wordt landskampioen in de Eredivisie.
*juni
Sandra Reemer overlijdt op 66-jarige leeftijd.
*juli
De zesjarige Tijn - bekend van de nagellakactie overlijdt.
*augustus Nederland wint het EK voetbal voor vrouwen .
*september Orkaan Irma raast op de eilanden Sint Maarten en Sint Eustatius
*oktober
Kabinet-Rutte III presenteert hun regeerakkoord.
*november Het vrouwen hockeyelftal wint de Hockey World League.
*december Vlakbij Neeltje Jans vergaat een vissersbootje.
2018 Het jaar van: ??????
Zoals u heeft kunnen horen op de druk bezochte ALV (Algemene LedenVergadering) is
Anja van der Velden toe getreden tot de Clubbladcoördinatoren. Anja van harte welkom!
Overigen Anja jij mag het volgende voorwoord schrijven !
Het verslag van deze ALV staat elders in dit mooi blad. Met dank aan onze secretaris
André van de Nieuwenhof.
Ook in deze prachtige uitgave van ons mooi Clubblad kunt u nogmaals, al is het in uw
gedachte, de geweldige Sinterklaasavond van vrijdag 1 december 2017 herbeleven. Met
grote dank aan Martin Gerritsen!
Tot zover dit voorwoord door mij met uitzondering van de slogan welke ik helaas nog
steeds moet bezige: Kom op met die kopij!
Huub van Abeelen
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Even bijpraten...
Op het moment van schrijven van dit stukje (19
december) hebben we gisteren afscheid genomen
van Mart Carels tijdens een herdenkingsmoment in
het crematorium van Uden. Martje was met haar 92
jaren het oudste actieve lid van onze vereniging. Een
pientere dame die de boules vaak met grote precisie
bij het buut wist te plaatsen. Zij hield ook van de
gezelligheid binnen de haar zo vertrouwde club en
de mensen om haar heen. Een vriendelijke vrouw die
een grapje op zijn tijd best kon waarderen. Wij zullen
haar missen, maar bewaren wel een goede
herinnering aan haar in ons hart.
Belofte maakt schuld: zojuist heb ik een fikse bestelling geplaatst voor nieuwe
geluidsapparatuur. In de kantine worden twee luidsprekers bijgeplaatst en ook buiten
komen twee vaste weerbestendige luidsprekers. Een draadloze microfoon met groot
bereik die naar verwachting in de kantine, in de zaal en buiten bruikbaar zal zijn. En dan
nog wat zaken die nodig zijn: een robuuste versterker, mengpaneel en de nodige
bekabeling. We willen het duurzaam en gebruikersvriendelijk maken. André is al aan het
solderen met schakelaars en relais om alle stromen in goede banen te leiden.
Kortom, wij hopen dat het over een tijdje allemaal klinkt als een klok!
De Dommelrodeschool wil in het kader van activiteiten die zij voor de kinderen organiseren
graag een aantal keren met groepen kinderen komen Jeu-de-boulen op vrijdagmiddag.
We hebben al enkele leden gepolst of zij daar een rol in willen spelen en daar is positief op
gereageerd. Leuk voor de jeugd en een goede promotie voor onze mooie sport.
Terwijl ik zit te tikken is het grijs buiten. Het zijn inderdaad de ‘donkere
dagen voor Kerstmis’. Maar binnen is het lekker warm en de lampjes
pinkelen in de kerstboom die is behangen met kleurige ballen. De
feestdagen naderen in rap tempo. Voor de werkende onder ons vallen
Kerst en Nieuwjaar gunstig dit jaar: lekker een paar dagen vrij. Een witte
Kerst zit er volgens de weerman helaas niet in. Wel veel wind, dus de
liefhebbers kunnen na de kerstdis lekker uitwaaien buiten.
Ik moet even mijn toetsen loslaten om te roeren in de pan verse erwtensoep die op het
gas staat te pruttelen. Dat is dan wel weer een voordeel van de wintertijd: lekkere
erwtensoep en stamppotten. Dat gaat er wel in! En
dan gaat er niks boven vers en eigengemaakt
natuurlijk. Mijn recept is als volgt (ieder heeft zo
z’n eigen methode): enkele bouillonblokjes, een
paar flinke halskarbonades gaar koken en in
stukjes snijden, spliterwten erbij, tijdje laten koken,
dan ui, winterpeen, prei, knolselderij en een
aardappel in blokjes erbij, laurierblaadje, flinke
snuf versgemalen peper, en dan op het
sudderpitje: pruttel, pruttel, pruttel. Mmmmmmmm.
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Ik weet niet wanneer het clubblad op de website komt, voor of na de feestdagen. Dus ik
wens jullie een zalig Kerstfeest of - als dat al voorbij is wanneer je dit leest - hoop ik dat je
fijne dagen hebt gehad. Een voorspoedig en gezond 2018 kan ik jullie natuurlijk wel
wensen, dat mag volgens ongeschreven regels nog tot halverwege januari. En we zien
elkaar natuurlijk op onze nieuwjaarsreceptie, ik verheug me nu reeds op al die warme
zoenen......! Tot slot ook sterkte en beterschap voor degenen die het even wat minder
goed gaat.
Hans Neggers

2018
2018
De beste wensen
Voor alle mensen
Maar helaas,’t is ’n feit
We raken dierbare kwijt
’n ongeluk zal vast ook gebeuren
en we zullen zeker ook weer treuren
Lieve mensen, dat alles; hoort erbij
Verlos je van die gedachten; ben vrij
En écht het komt voor elkaar
Beleef humor met mekaar
Vergeet dat nu niet
Leef, lach en geniet
Huub

Van de wedstrijdtafel
De vrijdagavond- en zondagmiddagcompetitie winter editie zijn al weer halfweg.
Het clubkampioenschap mixdoubletten is gewonnen door het doublet Frenk van
Mierlo/Annie Verbruggen.
Er deden 45 spelers mee aan de uitwisseling met La Ferme Boel en winnaar werd Huub
Bergmans van LFB.
Het cyclustoernooi is in volle gang en er zijn inmiddels 3 speeldagen voorbij. In januari
volgen de finales.
We hadden 10 teams bij het Roois kampioenschap tripletten 2017 en Roois kampioen
werd, voor het derde jaar op rij, het triplet Karel Kreijveld/Wim vd Rijdt/Gerrie vd Rijdt.
De uitwisseling met De Klutsers was goed voor 47 deelnemers en winnaar werd Bert
Goorts.
De NPC heeft inmiddels haar 7e speeldag achter de rug en is daarmee halfweg de
competitie. Team 4 staat bovenaan in divisie 5004 en team 3 tweede in divisie 5003.
Verder draaien we redelijk mee, maar we staan er in het geheel niet zo goed voor als in
het vorige seizoen.
Vanaf 1 januari is het verplicht in de NPC en andere NJBB wedstrijden de nieuwe
clubkleding te dragen. Ook bij interne clubkampioenschappen wordt dit aanbevolen.
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De jaarkalender 2018 van de Cloeck & Moedigh wedstrijdcommissie is inmiddels
verspreid.
Komende activiteiten:
-Op vrijdagavond 5 januari en 2 februari en op zondagmiddag 21 januari en 18 februari is
het muntenboulen.
-Op zaterdag 20 januari worden de finales gespeeld van het cyclustoernooi.
-Op het infobord hangt het inschrijfformulier voor de uitwisseling met Ons Genoegen
Lieshout (thuis) op donderdagmiddag 25 januari. Let op: aanmelden om 13.00 uur.
-Op donderdag 8,15,22 februari en 1,8 maart wordt er gespeeld om het
clubkampioenschap tête-à-tête 2018. Het inschrijfformulier komt op het infobord. Dit jaar
wordt dit kampioenschap binnen gespeeld.
-Op zondag 25 februari wordt er gespeeld om het Roois kampioenschap doubletten 2018.
Het inschrijfformulier komt op het infobord.
Ad Ketelaars, wedstrijdsecretaris

Leuke activiteiten
Hallo, Beste mensen van ’t Jeu de Boule
Er zijn weer leuke activiteiten geweest, waar ik zelf ook bij was.
Denk maar aan ’t najaarskaarten van 15 November 2017 waar er echte
Fanatiekelingen bij waren,
en er erg leuke prijzen te winnen waren.
Het was ’n Super, leuke, gezellige, ontspannen avond, waar we met vele
gezellig ’n kaartje gelegd hebben, en we ook hebben kunnen buurten.
Jammer dat er Geen Poedelprijs was, want dan had ik die vast en zeker zelf
gewonnen…….. met al de minpunten……. Hahahah – “Grapje”
En op 1 December 2017 Kwam Sinterklaas met zijn Piet Bas te paard.
Er werden verschillende mensen bij Sinterklaas geroepen en Super Goede, mooie Rijmen
bij voorgelezen – die ook wel echt Scherpzinnig en wat “dubbelzinnig”waren!
Ook werd de “oude” Penningmeester speciaal in ’t zonnetje gezet en de “nieuwe”
Penningmeester verwelkomd met ’n leuk zakje munten.
Er waren leuke cadeautjes/pakjes weggegeven, waarvan ikzelf ook ’n
goed, lekker cadeautje gekregen heb, wat echt toepasselijk is bij zo’n
koffiedrinkster als ik – Dank je wel Sint en Piet.
Kortom worden er ook Super leuke activiteiten georganiseerd waar we
gezellig kunnen buurten en ontspannen zonder dat we ’n balletje/boule
leggen of gooien of schieten.
En dan Genieten met iedereen onder ’t genot van ’n drankje en hapje, wat
allemaal Super goed verzorgt wordt door de mensen die de Bardienst hebben!!
Bij ’t verschijnen van deze editie/ dit clubblad zijn de Gezellige, donkere dagen van Kerst
en de activiteiten voorbij en zijn we ’t Nieuwe jaar van 2018 ingegaan, waarbij ik iedereen
’n Super goed en gelukkig 2018 wil toewensen, met deze woorden:
PROOST OP EEN GEZOND EN ZORGELOOS NIEUWJAAR
VOL GELUK, GEZELLIGHEID EN WARME VRIENDSCHAP MET ELKAAR.

Groetjes Anja van der Velden
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Algemene Ledenvergadering
Cloeck & Moedigh
NOTULEN
16 NOVEMBER 2017
AANVANG 19:00 UUR
Aanwezig: 91 leden.
Afmeldingen van: Anny Stobbe, Maria de Beer, Marietje van Zoggel en Henk Hermes.
Bestuur: Hennie van Eck, Ingrid v.d. Eijnden, Netty Leijtens, Jan van Erp, Frenk van
Mierlo, Hans Neggers en André v.d. Nieuwenhof
1. Opening.
Voorzitter Hans Neggers opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom op de najaarsvergadering.
2. Notulen.
De notulen van de ALV op 20 april jl. zijn in het clubblad van mei-juni
gepubliceerd.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Ze worden hiermee vastgesteld, met
dank aan de secretaris.
3. Financiële zaken.
Jan geeft “gelukkig” de laatste keer sinds 1997 een overzicht van de
belangrijkste inkomsten en uitgaven.
De inkomsten van de kantine blijven op peil. De club draait goed.
4. Bestuurszaken.
1. Jan van Erp heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester.
Op de oproep voor nieuwe bestuursleden hebben 2 leden gereageerd; Rob
van Berkel en Jan Verhagen.
Er wordt schriftelijk gestemd. Na telling van de stemmen door Martien van
Erp, Maria Thijssen en Albert van Schijndel blijkt dat de meeste stemmen
zijn uitgebracht op Jan Verhagen.
Hiermee wordt Jan gekozen tot nieuw bestuurslid.
Jan wordt gefeliciteerd met zijn benoeming. Rob wordt bedankt voor het zich
beschikbaar stellen.
2. Het bestuur stelt voor om in het vervolg slechts één in plaats van
twee Algemene Leden Vergaderingen te houden en wel in het
voorjaar. Dit voorstel wordt aangenomen.
5. Ledenadministratie.
 Onze club telt op dit moment 157 leden. 92 mannen en 65 vrouwen.
 64 leden hebben een wedstrijdlicentie.
 Er zijn geen opzeggingen.
 We hebben sinds de vorige ALV 6 nieuwe leden
Gerda v.d. Bogaard
Martien v.d. Hurk
Peter v.d. Laar
Cor Konings
Nellie Rovers
Marietje v. Zoggel
 Het oudste lid is Mart Carels, het jongste Jarno Thijssen.
 De gemiddelde leeftijd is 70 jaar en 7 maanden.
 Er wonen 147 leden in Meierijstad en 10 er buiten.
 Per 31-12-2017 zeggen hun lidmaatschap op: Huub v.d. Zanden, Riet
Schagen, Nellie Rovers en Leo van Aarle.
6. Rabobank Hart van De Meierij actie “Spek je Clubkas”
Cloeck en Moedigh is aangemeld en geaccepteerd voor de actie. Het totale
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donatiebedrag voor het lokale verenigingsleven € 200.000! De ruim 20.000
leden van Rabobank Hart van De Meierij mogen stemmen en bepalen
daarmee hoe die
€ 200.000 over de deelnemende clubs wordt verdeeld. Hoe meer stemmen
u krijgt, des te hoger uw donatie wordt.
De voorzitter roept Leden van de Rabobank op om hun stem uit te brengen
op Cloeck en Moedigh.
Toon Bergen vraagt om ook te stemmen op de Rooise Dommelklanken.
7. Gebouw/terreinen.
Er is een Catalpa boom omver gereden. Er is contact met Wovesto over de
schade. De bomen worden gesnoeid. De buitenverlichting wordt
gerepareerd.
8. Commissies
Wedstrijdcommissie
NPC. We hebben 7 teams in de NPC 3 op maandag en 4 op zaterdag. Het
succes is wisselend.
Muntenboulen. Het zomerseizoen is afgesloten. De belangstelling is
wisselend. Dit geld ook voor het Paas- Pinkster- en Kerstboulen. Deze
laatsten zijn alleen toegankelijk voor leden.
NJBB toernooien. Kasteeltoernooi 36 doubletten waarvan veel
buitenlanders. M-M/V-V toernooi 30 doubletten. M/V toernooi 38
deelnemers. Alle toernooien zijn goed verlopen. Het cyclustoernooi zit weer
vol en is van start gegaan in oktober.
Regio zomertoernooi. De opvolger van de A.C. hieraan deden 4 teams
mee van CL&M OP 27 mei mochten wij 45 tripletten verwelkomen bij CL&M.
50+ toernooi. Op 15 juni mocht CL&M 54 doubletten verwelkomen. Jammer
genoeg doen er bijna geen leden van CL&M mee als er elders wordt
gespeeld.
Rooise kampioenschappen. Op zondag 26 november wordt om de Rooise
kampioenschappen tripletten gespeeld.
Clubkampioenschappen. Tète a tète 42 deelnemers. Tireren. 20
deelnemers. Mix tripletten 14 teams. Doubletten 19 teams. Mix doubletten
29 teams. De belangstelling is over het algemeen goed.
Uitwisselingen. De uitwisselingen met de Klutsers, Boskants Bouleke, LFB
en Ons Genoegen zijn goed verlopen. De uitwisselingen met de Walnoot en
Haarens butje zijn gestopt vanwege te weinig belangstelling aan hun zijde.
Wij hebben over het algemeen veel belangstelling voor uitwisselingen thuis
maar uit laten onze leden het vaak afweten. Dit kan de uitwisselingen in
gevaar brengen.
Scheidsrechters/wedstrijdleiders. De opleidingen komen maar niet van
de grond. De NJBB heeft Martien en Kees voor 1 jaar dispensatie verleend.
Ad Ketelaars wordt door de bond geaccepteerd als wedstrijdleider zonder
dat hij daar een opleiding voor heeft gevolgd.
Martien van Erp bedankt voor het plaatsen van de foto’s op de website.
Voortaan gaat Frenk van Mierlo dit doen.
Al bij al hebben we weer een mooi wedstrijdseizoen gehad. Met dank aan
de leden van de wedstrijdcommissie en allen die op een of andere manier
hun steentje hebben bijgedragen.
Activiteitencommissie
Angela Gerritsen:
Alle activiteiten hadden veel belangstelling. Bedankt!.
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Ziekenbezoek.
Jeanne van den Brand.
Er is een kaartje gestuurd naar Gerrie van Erp, Bert Goorts, Nellie Luijten,
Hennie van Eck, Frans v.d. Velden, Dora van Schijndel en Pieter Vereijken.
Tuinonderhoud.
Geen nieuws!
Schoonmaakploeg:
Sjaantje van Kessel
We vragen nieuwe leden voor de schoonmaakwerkzaamheden. Het poetsen
is heel gezellig!
Gerrie van de Rijdt merkt op dat de Wc’s soms erg vies worden
achtergelaten. Borstel gebruiken!
Clubblad: We zijn op zoek naar kopij en hulp. Anja van de Velden meldt
zich aan als vrijwilliger.
Website:
Lineke den Boer.
Niets bijzonders. Voor vragen kun je altijd terecht.
Frenk van Mierlo zet de foto’s op de website. Frenk geeft enkele tips voor
het maken van de foto’s.
Onderhoud banen.
Gaat zijn gangetje.
Alle vrijwilligers van harte bedankt! Zonder jullie zijn we nergens.
9. Rondvraag.
Mededeling De nieuwe jacks zijn geleverd. Ze worden na de vergadering
uitgereikt. Voor € 5,00 is het mogelijk om je (voor)naam op het jack te laten
drukken.
Piet Habraken vraagt aandacht voor de geluidsinstallatie.
Antwoord: De installatie zal worden aangepast en indien nodig vervangen of
uitgebreid.
Karel Kreijveld. Bij de fietsenstalling achter is geen verlichting.
Antwoord: Er wordt verlichting gemonteerd.
Els Goorts Er is onduidelijkheid over de bestellingen in de kantine.
Antwoord: Jan van Erp blijft de bestellingen doen.
Sjaantje van Kessel Is het mogelijk om nog nieuwe jacks te bestellen?
Antwoord: Dat kan er zijn van alle maten wat reserve besteld.
Jan Verhagen bedankt iedereen voor het vertrouwen. Hij zal zo veel
mogelijk in de lijn van Jan van Erp het penningmeesterschap voortzetten.
Jan van Erp wordt bedankt voor zijn vele jaren als
bestuurslid/penningmeester en krijgt bloemen aangeboden.
10. Sluiting.
Hans sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.
Alle aanwezigen worden voor de laatste keer door Jan getrakteerd op een
consumptie.
André van de Nieuwenhof secretaris
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Foto's op de website !!
Zoals jullie weten ben ik Frenk van Mierlo begonnen met de foto's van o.a. diverse
toernooien, Sinterklaas,vrijwilligersdag,rikken en jokeren etc op de wbsite te plaatsen.
De foto's komen er in een ander jasje uit te zien voor zover mogelijk is met ook de namen
erbij van winnaars.
Omdat ik er zelf niet altijd kan zijn en dus ook andere
mensen binnen onze club foto's maken hier een paar
nuttige tips !
Maak geen foto's met de camera verticaal gericht.
Bij een prijs uitreiking de winnaars voor de rode
gordijnen opstellen en graag centraal in het midden van
deze gordijnen poseren.
Neem ongeveer 5 meter afstand en bij voldoende licht
binnen niet flitsen a.u.b.
Ook bij het maken van foto's in de hal niet flitsen.
In overleg hebben we podium plaats 4 weggelaten dit
ten eerste er worden nooit in de sport 4 plekken
verdeeld enkel wanneer er een gelijk aantal winnaars
eindigen op plek 3 2 of 1.
Tip voor die gene die de foto maakt in de hal....laat iedereen in de camera kijken en kijk
zelf of er geen mensen achter iemands schouder of half verscholen staan....geen goede
foto is die bijvoorbeeld van de winnaars tijdens het mix triplet toernooi maar ook die van
het doublet toernooi...zie website.
Foto's blijven een jaar lang op de website staan van
januari tot januari deze foto's worden per jaar opgeslagen
indien men later nog eens een foto terug wil zien dan kun
je dit opvragen bij Martien van Erp of bij Frenk van Mierlo.
Een mooie foto laten afdrukken kan ook als je dit meld bij
Frenk.
Als er mensen zijn die liever hem of haar foto niet op de
website willen hebben meld dit dan ook bij Frenk dan
wordt die verwijderd.
Frenk van Mierlo
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Sinterklaasavond
Ook dit jaar heeft de Sint ons toch bezocht.
En daarbij is de onderstaande presentatie getoond.
Helaas waren niet alle leden aanwezig vandaar dat ik deze nu hier heb toegevoegd.
Niet mij, maar alle eer komt Martin Gerritsen toe!

Sinterklaas 2017
Een ouwerwetse pakjesavond
Sinterklaas met boot en paard
Zo ben ik uit Spanje gekomen
En vervolgens hier “genomen”
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De Sint heeft zich bedacht
De hulp van Sint is jl. zondag drooggelegd
Namens het bestuur hadden ze er nog bijgezegd
Dat viel al helemaal slecht
Daarom had de hulp van Sint afgezegd
Maar naar zijn trouwe aanhang kon die het niet maken
Dat hij vandaag zou gaan staken
Het zou jammer zijn van al het voorbereidende werk
En de act is natuurlijk weer ijzersterk
De Sint is hoog te paard gekomen
Daartoe is het “beestje” onderhanden genomen
Van een eenvoudig ruw boerenpaard
Tot een schommelschimmel de Sint waard
Het paard van Sinterklaas

Het ruwe boerenpaard

Sint hoog te paard
(maakt rechtsomkeer)

Stalmeester Bas
Hier ziet u onze Bas, een gezellige gast
Is bevordert tot stalmeester van Amerigo
Dat kreeg ie van de Sint cadeau
Na zijn spectaculaire optreden in Friesland
Zette bij Dokkum alle Anti-Zwarte Pieten aan de kant
De bussen konden rechtsomkeer naar de Randstad
Plezier aan de demonstratie hebben ze niet gehad
Bas, zet Amerigo maar eens aan
Laat hem maar eens heen en weer gaan
Het “krukkenteam“
Het is in 2017 opnieuw weer goed raak
Voor de Sint is dat een eenvoudige taak
Een zak vol knieën, heupen en een enkel gebit
Daarmee kunnen Netty, Hennie, Tonnie en Kees
enzovoorts zo mee naar de smid
Vervolgens een half jaar revalideren
En ze kunnen weer optimaal presteren
Hoe anders is dat wel niet bij de mannen
Van wie ze hun hele klokkenspel opspannen
Nee, daar hebben ze geen protheses voor
Zelfs “de zak” van Sinterklaas ging teloor
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Ad – dé Tournooi baas
Ad werkt zich driemaal in ‘t rond
Hoe gaan niet alle prijzen naar een Veghelse mond
Een truc bij het mixdoubletten tournooi was snel bedacht
Maar dat mondde uit in menig klacht
Misschien is deze mix een idee:
Koppel vrijgezelle mannen aan vrij gezellige vrouwen
Oh nee, van die laatste zijn er hooguit twee
Mix- of mixed tournooi mag tegenwoordig
ook voor man-vrouw niet meer staanHet
moet voort Genderneutraal gaan
Hoe lossen we dat nou weer op
Mannen, pas goed op !!!!

De MIX-kampioenen 2017
Frenk van Mierlo en Annie Verbruggen
Bleken met het Mixendoubletten hele stuggen
Met slechts twee verliespartij
Klaarden ze het karwei
Annie, voor deze prestatie krijg je een mandarijn van de Sint
En voor dat bestuurslid heeft de Sint ook nog wel een hint
Het “doemdenken” mag wel wat minder
Bezorg het bestuur, de bardienst en de tuinploeg nou
geen hinder
Kleur de website maar op met leuke foto’s en plaatjes
Blijf je ondanks je praatjes,
met ons toch nog goeie maatjes
Sinterklaas contra ex-penningmeester
Staat Sinterklaas bekend als vrijgevig
Aan dat soort gedrag is onze penningmeester niet onderhevig
Wie kent niet de discussies over eten en pinda’s
Dat vindt deze baas maar dwaas
Maar met zijn zuinigheid en vlijt
Bouwde hij huizen als kastelen
(En luizen als kamelen)
Voor ons spaarde hij zelfs een paleis
Dat stellen we allen, bijzonder op prijs
Jan, voor de club was je 20 jaar een hardwerkende baas
Ik zie je liever in de rol van penningmeester dan van
Sinterklaas
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De nieuwe Sinterklaas
Het was geen hevige strijd
Tussen de Koe en de Geit
De Geit zal het weten
Hij heeft meer stemmen bij elkaar gescheten
Het heeft de club kennelijk mogen behagen
Als penningmeester te krijgen Jan VerhagenHopelijk kent hij
het verschil tussen kleingeld en grote bedragen
Anders moeten wij ook aan zijn stoelpoten zagen
Begin de éénjaarlijkse ALV maar eens goed met 2 munten
Dan scoor je bij de leden nog eens punten
Kuise Jean Saris
Ik weet niet of Jean “kuis” is, maar ze werkt er wel
Daar wordt bepaalt of je gaat naar de hemel of de hel
Zodra je voor “eeuwig” houd je mond
Stopt ze je in het vage vuur of onder de grond
Jean gaat letterlijk over lijken
Kun je de naaststaande plaatjes ook eens vergelijken ?
De Sint zal het maar verklappen
Opdat alle leden het snappen
De mijter van logo 2 staat op z’n kop
Dat vindt de Sint nou een leuke mop
Maar na een zware dag dooddoenerij
Brengt ze hier ‘s avonds leven in de brouwerij
Samen met Trudy, de dansende barvrouwen
Dié kunnen nog eens een feestje bouwen
Sinterklaas en “daten” (spreek uit deten)
De Sint is onlangs begonnen met daten
En Tonny van Eerd zal het weten
Kom maar eens rap bij de Sint
Die heeft wel wat lekkers voor dit kind
Een lekker worteltje van de Sint
Een spoedcursus sensueel gedrag
Schommelen op dit paard – dat mag
Mocht het er dan toch nog een keer van komen
Dan kun je deze bewegingen wel dromen
Dit “sjoenkel”paard mag je van de Sint wel lenen
Het bevredigt tot in alle genen
Hop Hop, d’r op

Daar zijn de appeltjes uit heel Spanje weer
• Nelleke was goed van slag
• Op de zonnepanelendag
• Leon kon niet uit haar bloesje blijve
• En gooide Goudrenetten langs haar lijve
• Ongehoord, en ongepast
• Van die jonge gast
• Je moet (niet alleen)Nel ongemoeid laten
• Er zijn er ook die “Turks Fruit” haten
• Of anders, probeer het de volgende keereens met tomaat
• Ik denk dat rood Nel beter staat
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Het hulpje van Sinterklaas
Dit hulpje is een tijdje terug in Rooi al gespot
Hij zat aan de bar in Zorro’s complot
Met de Commandantos bij de Knoptorros
Er was ook nog een Knollos
Die vroege Sint was aardig en heel gul
Zo kennen wij hem ook die … Huub
Al waren er ook vrouwen
Die net als bij de club hem minder vertrouwen
Wilden bij hem absoluut niet op schoot
Zetten die Nep-goedheiligman het liefst weer terug
naar Spanje op de boot
Het klenste vrouwke van de club
Ooit heeft de Sint haar al eens bedacht
En heeft na een brute diefstal het fietske teruggebracht
Zo’n “klen” vrouwke, en dan ook nog zo veel onrecht
Dat vond de Sint toen niet terecht
Op de baan is ze nimmer aan haar trekken gekomen
Ze heeft nog nooit een prijs mee naar huis genomen
Maar “Mientje”, dat gaan we vandaag goed maken
De Sint die schreeuwt het van de daken
Deze prijs is voor jouw
Van de club : “Ons allerliefste klenste vrouw”
De concurrenten van Sinterklaas
Sinterklaas is bij de tuinploeg niet meer de baas
We hebben een nieuwe “Sjef” gekregen
En die doet z’n werk heel gedegen
Begint ‘s ochtends altijd aan de achterkant
Met vriendje Mari heeft die een hechte band
Gaan al kletsend met de bladerzak rond
Tot de koffiepauze met koeken voor ieders mond
Ouwehoeren ook daar stevig mee
‘t Is me een stelletje die twee
Na de pauze zetten ze nog eens stevig aan
Tot ze half twaalf naar huis mogen gaan
Het geluid binnen de club
Of eigenlijk gezegd, geen geluid
Want het bestuur had het goed verbruid
Tijdens de vergadering, de ALV
Krijg je van de sprekers nog niet de helft mee
Dus kwam Piet opnieuw verhaal halen
Hij had hier al eerder van lopen balen
Verbetering is afgedwongen toegezegd
Het positieve geluid komt nu echt
Toet !!!!!
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Het einde van de Sint
De Sint is donders moe
En wil graag naar de bar toe
Amerigo, zijn “sjoenkel”paard
Is misschien voor opa’s en oma’s
nog wat waard
Een origineel stuk antiek
Te koop voor minimaal 20 piek
Een leuk cadeau voor een kleinkind
Doe straks een aantrekkelijk bod aan de Sint
Met het muntenboulen nog veel plezier
De staf van de Sint, zonder dier, gaan aan het bier
Huub van Abeelen

Nieuwe Sinterklaas
Frenk van Mierlo heeft aangegeven dit nieuwe jaar niet als hulp Sint
beschikbaar te zijn.
Zodoende is er een vacature voor de Sinterklaascommissie.
Wie stelt zich kandidaat voor deze functie ?
We vernemen het graag.
Huub van Abeelen

Vrijdagavondboulen
Mij is gevraagd en ter oren gekomen,van enkele leden om in 't Clubblad iets te schrijven
over het aantal wedstrijden of rondes op de vrijdagavond zoals dat bij het muntenboulen
3 rondes gespeeld worden kan dat op de andere vrijdagavonden ook.
Sommige vinden 2 rondes genoeg,maar in principe kunnen er gewoon 3 rondes gespeeld
worden . Is voor de baromzet eigenlijk ook niet verkeerd dat er 3 rondes gespeeld worden.
Anja van der Velden
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Jaarkalender 2018 Cloeck & Moedigh wedstrijdcommissie
maand
januari

datum(s)

5
20
21
25
februari
2
8,15,22
18
25
maart
1,8
2
18
april
2
5,12,19,26
6
15
18
mei
3
4
10,24
18
21
31
juni
1
7,14,21,28
10
17
26
29
juli
3
6
7
7
12,19,26
15
augustus
2,9
3
19
23
september
6
7
15
16
oktober
4,11,18,25
5
20
21
november
1
2
9
17
18
25
december
7
14
16
22
26
januari'19
19
4-1 nieuwjaarsreceptie
12-2 carnavalstoernooi
Inlichtingen: Ad Ketelaars

dag

uitgifte:
aktiviteit

7 december 2017
melden

Zaterdag

scheids

vrijdag
muntenboulen
19.00
zaterdag cyclustoernooi (finale)
09.30
NJBB
zondag
muntenboulen
13.00
donderdag uitwisseling Ons Genoegen Lieshout (thuis)
13.00
vrijdag
muntenboulen
19.00
donderdag clubkampioenschap tête-à-tête 2018
19.00
zondag
muntenboulen
13.00
zondag
Roois kampioenschap doubletten 2018
09.30
donderdag clubkampioenschap tête-à-tête 2018
19.00
vrijdag
muntenboulen
19.00
zondag
muntenboulen
13.00
maandag Paasboulen
13.00
donderdag clubkampioenschap tripletten 2018
19.00
vrijdag
muntenboulen
19.00
zondag
muntenboulen
13.00
woensdag Voorjaarstoernooi (doubletten)
10.00
NJBB
donderdag clubkampioenschap tripletten 2018 (reserve)
19.00
vrijdag
muntenboulen
19.00
donderdag clubkampioenschap tireren 2018
19.00
vrijdag
uitwisseling De Klutsers (uit)
18.30
maandag Pinksterboulen/muntenboulen
13.00
donderdag clubkampioenschap mix-tripletten 2018
19.00
vrijdag
muntenboulen
19.00
donderdag clubkampioenschap mix-tripletten 2018
19.00
zondag
Kasteeltoernooi (doubletten promotietoernooi)
10.00
NJBB
zondag
muntenboulen
13.00
dinsdag uitwisseling Boskants Boeleke (uit)
18.30
vrijdag
uitwisseling La Ferme Boel (uit)
19.00
dinsdag uitwisseling Ons Genoegen Lieshout (uit)
13.00
vrijdag
muntenboulen
19.00
zaterdag Vrouw/Vrouw toernooi
10.00
NJBB
zaterdag Man/Man toernooi
10.00
NJBB
donderdag clubkampioenschappen mix-doubletten 2018
19.00
zondag
muntenboulen
13.00
donderdag clubkampioenschappen mix-doubletten 2018
19.00
vrijdag
muntenboulen
19.00
zondag
muntenboulen
13.00
donderdag uitwisseling Boskants Boeleke (thuis)
19.00
donderdag 50+ cyclus bij Cloeck & Moedigh
12.00
vrijdag
muntenboulen
19.00
zaterdag Man/Vrouw toernooi
10.00
NJBB
zondag
muntenboulen
13.00
donderdag clubkampioenschappen doubletten 2018
19.00
vrijdag
muntenboulen
19.00
zaterdag cyclustournooi
09.30
NJBB
zondag
muntenboulen
13.00
donderdag clubkampioenschappen doubletten 2018
19.00
vrijdag
muntenboulen
19.00
vrijdag
uitwisseling La Ferme Boel (thuis)
19.00
zaterdag cyclustournooi
09.30
NJBB
zondag
muntenboulen
13.00
zondag
Roois kampioenschap tripletten 2018
09.30
vrijdag
muntenboulen
19.00
vrijdag
uitwisseling De Klutsers (thuis)
19.00
zondag
muntenboulen
13.00
zaterdag cyclustournooi
09.30
NJBB
woensdag Kerstboulen
13.00
zaterdag cyclustoernooi (finale)
09.30
NJBB
14-2 haringhappen (bestuur)
27-04 koningsdagtoernooi
6-10 vrijwilligersdag
14-03 voorjaars kaartavond 26-08 familie kermistoernooi 14-11 najaars kaartavond
Eventuele wijzigingen komen op publikatiebord, website en in clubblad
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NPC 2017-2018

13-jan
27-jan
17-feb
24-feb
10-mrt
24-mrt
7-apr
Maandag

8-jan
22-jan
5-feb
19-feb
5-mrt
19-mrt
26-mrt
NPC 2018-2019
Zaterdag

29-sep
13-okt
27-okt
10-nov
8-dec
15-dec
12-jan
26-jan
16-feb
23-feb
9-mrt
23-mrt
6-apr
13-apr
Maandag

24-sep
8-okt
22-okt
5-nov
3-dec
7-jan
10-dec
21-jan
11-feb
18-feb
25-feb
18-mrt
1-apr
8-apr
50+ cyclus 2018

19-apr
3-mei
17-mei
31-mei
14-jun
28-jun
19-jul
9-aug
16-aug
6-sep
13-sep
27-sep
4-okt

Agenda januari-februari 2018
Dag

Melden

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

19:00
14:00
9:30
9:30
19:00
19:00
20:00

maandag 1 januari
donderdag 4 januari
vrijdag 5 januari
maandag 8 januari
zaterdag 13 januari
zaterdag 20 januari
zondag 21 januari
maandag 22 januari
donderdag 25 januari
zaterdag 27 januari
vrijdag 2 februari
maandag 5 februari
donderdag 8 februari
maandag 12 februari
donderdag 15 februari
zaterdag 17 februari
zondag 18 februari
maandag 19 februari
donderdag 22 februari

20:00
19:00
19:00
11:30
9:30
13:00
19:00
13:00
11:30
19:00
19:00
19:00
12:30
19:00
11:30
13:00
19:00
19:00

Kopij clubblad

vrijdag 23 februari
zaterdag 24 februari
zondag 25 februari
donderdag 1 maart
vrijdag 2 maart
maandag 5 maart
donderdag 8 maart
zaterdag 10 maart
woensdag 14 maart
zondag 18 maart

Omschrijving
Opmerking
Wekelijkse activiteiten
vrij boulen, echter niet op binnenbanen tijdens NPC avonden
vrij boulen
vrij boulen
vrij boulen
vrij boulen
vrij boulen tot aanvang klompjes- resp muntenboulen
klompjesboulen (op 1e vrijdag van de maand
muntenboulen; aanvang 19.30 uur; melden 19.00 uur)
Extra of afwijkende activiteiten
Nieuwjaarsdag
gesloten
Nieuwjaarsreceptie
vrij boulen
Muntenboulen; aanvang 19:30 uur
1e vrijdag
NPC: team 2 en 3 thuis; team 4 uit
beperkt vrij boulen
NPC: team 6 en 7 thuis; team 1 en 5 uit
Cyclustoernooi (finales)
NJBB
Muntenboulen; aanvang 13:30 uur
3e zondag
NPC: team 3 en 4 thuis; team 2 uit
geen vrij boulen
uitwisseling Ons Genoegen Lieshout (thuis)
NPC: team 1 en 5 thuis; team 6 en 7 uit
Muntenboulen; aanvang 19:30 uur
1e vrijdag
NPC: team 3 en 4 thuis; team 2 uit
geen vrij boulen
clubkampioenschap tête-à-tête 2018
vrij boulen
Carnavalstoernooi; aanvang 13.00 uur
geen vrij boulen
clubkampioenschap tête-à-tête 2018
vrij boulen
NPC: team 1 en 5 thuis; team 6 en 7 uit
Muntenboulen; aanvang 13:30 uur
3e zondag
NPC: team 2 thuis; team 3 uit
beperkt vrij boulen
clubkampioenschap tête-à-tête 2018
vrij boulen

11:30
9:30
19:00
19:00
19:00
19:00
11:30
19:00
13:00

NPC: team 6 en 7 thuis; team 1 en 5 uit
Roois kampioenschap doubletten 2018
clubkampioenschap tête-à-tête 2018
Muntenboulen; aanvang 19:30 uur
NPC: team 2 en 3 thuis; team 4 uit
clubkampioenschap tête-à-tête 2018
NPC: team 6 en 7 thuis; team 1 en 5 uit
Voorjaars kaartavond (rikken en jokeren)
Muntenboulen; aanvang 13:30 uur

Ad Ketelaars
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vrij boulen
1e vrijdag
geen vrij boulen
vrij boulen

3e zondag

