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In deze uitgave vind je weer zaken die gaan over het wel en wee van onze vereniging. Als 

je wilt, dan kun je ook je ‘ei’ kwijt in de nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor 

om aangeleverde teksten te redigeren, uiteraard in overleg met betrokkene(n). 

Voorafgaand aan toezending van de nieuwsbrief aan alle jeu de boulers, legt de redactie de 

inhoud voor aan het bestuur. De redactie bestaat uit: Han Coppens, Henk Kremers en Fons 

Tinga. Reacties kun je sturen naar: fonstinga@home.nl. De nieuwsbrief is ook te lezen via 

de website: www.fjdbc.nl. 

 

 

Inhoud nieuwsbrief 52: 

 Hannie van Gorp overleden 

 Opzegging lidmaatschap  

 Vraag van Theo Alebeek 

 De pen… oproep 

 Het Aaikestoernooi 

 Aanmelden voor het Sextettentoernooi 

 Toekomstige activiteiten 

 

Hannie van Gorp 

Helaas hebben we op 11 maart afscheid moeten nemen van Hannie van Gorp. Hannie is na 

een ziekbed van acht maanden overleden. Ze was slechts 71 jaar.  

 

Beste boulers 

Enkele weken geleden heb ik te kennen gegeven dat ik mijn lidmaatschap bij de jeu de 

boules vereniging FJdBC opzeg. Helaas, zeg ik daarbij. Reden is mijn gezondheid. Ik heb 

een neurologisch probleem, waardoor het lopen instabiel is. De gedachten alleen al om met  

koorddansen op het terrein, omvallen en opstaan, te boulen, weerhoudt mij ervan om nog 

te gaan te boulen. En al helemaal niet vanuit een stoel of zoiets. Heel jammer, want ik heb 

het jaren altijd met plezier gedaan. Weliswaar een mooi-weer-bouler, maar dan toch.  

 

En zo ook het boulen bij deze vereniging. Altijd hartelijk  

en met belangstelling voor elkaar en met de nodige humor.  

Ik voelde mij altijd op mijn plek en het gaf mij altijd  

veel ontspanning. Daarnaast is voor mij een lidmaatschap  

ook deelname aan het spel en toernooien. Ik ben het  

afgelopen jaar nog eenmaal geweest. Dus dat getuigt niet  

van een volwaardig lidmaatschap.  

 

Ik dank jullie en heb het voornemen in het voorjaar (als de zon 

schijnt!) nog een keer op de koffie te komen. 

 

Ik wens jullie veel bouleplezier en geniet ervan. 

Met groet, Huub Andringa. 

 

 
 

 

Vraag 

Graag wil ik aan de mede Jeu de Boulers vragen of ze plastic dopjes willen sparen voor een 

goed doel, namelijk voor de blinde geleidehond + de opleiding daarvan. Inzamelen kan in 

een plastic zak die in de materialenhok hangt. 

 

Zie ook: https://www.geleidehond.nl/media/762716/kngfflyerdoppen-update-jan-2017.pdf 

 
Bij voorbaat hartelijk dank, 

Theo Alebeek. 

mailto:fonstinga@home.nl
http://www.fjdbc.nl/
https://www.geleidehond.nl/media/762716/kngfflyerdoppen-update-jan-2017.pdf


De pen… oproep 

In de laatste nieuwsbrief heeft de redactie een oproep gedaan om een penverhaal te 

schrijven. Tot op heden heeft niemand zich daarvoor aangemeld. We wachten af!! 

 

Het Aaikestoernooi 

Op woensdag 12 april wordt vanaf 13:30 uur het jaarlijkse Aaikestoernooi gespeeld. Dit 

evenement wordt georganiseerd door de ‘woensdagmiddagclub’. Er hebben zich inmiddels al 

meer dan 40 mensen aangemeld. Je kunt je nog inschrijven tot 12 april a.s. Er hangt een 

lijst aan het mededelingenbord in de Deel. 

 

Aanmelden voor het Sextettentoernooi 

Het Sextettentoernooi vindt dit jaar plaats op zondag 23 april. Dit evenement wordt 

georganiseerd door de wedstrijdcommissie. Je kunt je aanmelden door in te tekenen op een 

lijst die vanaf week 14 op het mededelingenbord hangt. Inloop op zondag kan vanaf 10:30 

uur en de eerste wedstrijden beginnen om 11:00 uur. 

 

Toekomstige activiteiten 

 Op 20 mei a.s. organiseert de lustrumcommissie (LC) het feest ter gelegenheid van 

het 25-jarig bestaan van onze club. De LC is volop bezig met de voorbereiding. 

Binnenkort zullen de uitnodigingen de deur uitgaan. De LC hoopt dat iedereen deze 

dag heeft vrijgehouden om toch zeker aanwezig te kunnen zijn op dit unieke feest. 

 In september van dit jaar vindt er een Luikse markt plaats. Jullie hebben hierover 

onlangs een bericht ontvangen. 

 

 

 

 


