
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 JANUARI 2019 
Beste leden,  
 
Wederom mogen wij elkaar op de 1e speelavond van dit jaar een ge-
zond en sportief jaar toewensen.  
Namens het bestuur wil ik u allen van harte een gelukkig, maar vooral 
een gezond en een boeiend 2019 toewensen.  
 
Voor sommigen was 2018 misschien een jaar om snel te vergeten, 
omwille van tegenslag, ziekte of verlies van dierbaren.  
 
Voor anderen een jaar om in te lijsten, met een blijde gebeurtenis of 
een succes.  
 
Gebruik makend van deze gelegenheid moet ik u meedelen dat bij mij 
lymfeklierkanker is geconstateerd. Gelukkig een goed te behandelen 
vorm, maar het komende halfjaar zal voor mij grotendeels bestaan uit 
te volgen behandelingen. 
  
Wij willen, zoals elk jaar stil staan bij leden die  ons het afgelopen jaar 
zijn ontvallen. En ik verzoek u dan ook, voor zover mogelijk, te willen 
staan. 



Wij gedenken  

 
Ik verzoek u om een moment van stilte.   

Dank u wel. 

Per 31 december 2018 is ons ledenaantal  277 tegen 280 eind 2017.  
Ongetwijfeld zal er weer een actie komen voor werving van nieuwe le-
den. Maar ook jullie persoonlijk kunnen hierbij een steentje bijdragen.  
 

Dankzij de hulp van de Adviesgroep wordt er gestaag gewerkt aan het 
maken van een plan voor onze accommodatie. De komende tijd wor-
den jullie gevraagd daarin mee te denken. Gebruik je recht om er wat 
van te vinden.  
 

Binnenkort zal een groot deel van onze kantinestoelen worden vervan-
gen. Dit door de beschikbaar gestelde stoelen uit het oude Gemeente-
huis. Helaas zit er geen voorzittersstoel bij.  
Wij zijn gelukkig nog steeds een goed draaiende vereniging mede door 
de inzet van velen van u als vrijwilliger. Ik weet het: namen noemen is 
altijd lastig, maar toch wil ik bij deze Jozias de Zeeuw, Piet Boddeman, 
Herman Bosman, Jos Boersema en Bram Kruseman noemen die na ve-
le, vele jaren hun werk overgedragen hebben. Dank voor jullie inzet. 
We weten allemaal best hoe het gaat met goede voornemens. En ook 
nu mijn nadrukkelijke wens om dit jaar te blijven letten op normen en 
waarden.  
Tenslotte wens ik u  allen een goed boulejaar 2019 toe, en geef nu de 

microfoon over  om bekendmaking van de winnaars van de clubcompe-

tities 2018. 

Aalt Kraaikamp   19-05-2018 

Lies Hover   02-02-2018 


