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Van de redactie
Voor u ligt de tweede uitgave van het door drukkerij Ricard uit Strijen
gedrukte clubblad “de Start”. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is
het toch gelukt. Niets is normaal geweest het afgelopen crisisjaar. Leven
werd “overleven” door een wereldwijd ziekmakend virus. Het
verenigingsleven kwam tot stilstand. Alle inkomstenbronnen droogden op.
De vaste kosten bleven gewoon doorgaan. Gelukkig waren we de afgelopen
jaren zuinig omgegaan met de centen, en was er een reservepotje. Alleen als
de leden ondanks alle ellende hun financiële steentje bij blijven dragen zal
de club een toekomst hebben. Om toch nog het gevoel te geven dat we een
vereniging zijn heeft het bestuur besloten het clubblad uit te geven. De
adverteerders werden benaderd of men bereid was dit financieel mogelijk te
maken. De reacties waren hartverwarmend. Binnen twee weken was er
genoeg geld binnen om aan de slag te gaan. Wij zijn onze trouwe sponsors
daarom heel veel dank verschuldigd. Het was door alle beperkingen een
zware klus, maar het resultaat mag er zijn. We wensen u veel leesplezier en
een gezond nieuwjaar met een bruisend verenigingsleven.

De Contributie.
Contributies, kantine opbrengst en sponsorgelden zijn samen de kurk waar
de financiën van de club op drijven. Door het stopzetten van alle activiteiten
en sluiting van de kantine vanwege de coronapandemie zijn er al ruim 9
maanden geen kantine inkomsten. Ook de betaling van de contributie blijft
achter. De vaste lasten zoals onderhoud, energie, mediakosten en
Gemeentebelastingen via SVHW gaan echter wel gewoon door. We komen
helaas niet in aanmerking voor een uitkering van het coronafonds vanwege
het feit dat we niks huren, geen personeel in dienst hebben en nog een
spaarpotje opgebouwd hebben de afgelopen jaren. Goed financieel beleid
wordt dus afgestraft. Het is daarom van levensbelang dat de verschuldigde
contributie stipt op tijd betaald wordt. Men is vanaf de eerste dag van het
lidmaatschap der vereniging de contributie bij vooruitbetaling voor één jaar
verschuldigd. Het lidmaatschap wordt telkens na afloop van een jaar
stilzwijgend verlengd voor nog een jaar. Opzegging van het lidmaatschap
dient voor het einde van de periode schriftelijk gedaan te worden. Geen
contributie meer betalen verhoogt de schuld en beëindigt niet automatisch
het lidmaatschap. Tenslotte nog een vriendelijk verzoek: A.U.B. bij betaling
volledig adres of postcode en huisnummer vermelden. Het komt namelijk
regelmatig voor dat de penningmeester degene die betaald heeft niet terug
kan vinden op de ledenlijst. De contributie bedraagt: 40 Euro voor
individuele Jeu de Boulers en Skeeleraars, en 65 Euro voor
gezinsleden. Schaatsleden betalen 10 Euro en zijn altijd gezinslid.
Vorig jaar hebben sommige leden door een foutje op het inlegvel 5 euro te
weinig betaald. U mag dit bedrag dit jaar extra betalen. Bent u dat niet van
plan, jammer, anders hartelijk dank!
Het bestuur.
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Notulen Algemene Leden Vergadering op 20 december 2019
Aanwezig zijn, incl. bestuur, 77 leden.
Afwezig met kennisgeving: Wilma Bijl
Opening
De voorzitter heet eenieder hartelijk welkom. Een speciaal welkom voor de
twee bestuursleden van het schaatsdistrict Hoeksche Waard, de dames
Daniëlle Bijl en Sarina Niemansverdriet. Hij wenst iedereen een goede
vergadering toe.

Mededelingen
❖ Voorzitter: We hebben ons ook dit jaar weer aangemeld voor het
organiseren van de landelijke natuurijsmarathon. Nu ons
draaiboek, door de gemeente, is goedgekeurd en zij ons een
vergunning hebben gegeven dit te organiseren, is dit nu officieel.
Onze “concurrenten” hierbij zijn: Haaksbergen, Noordlaren,
Veenoord/Nieuw Amsterdam en Nieuw-Buinen. Op 12 december
hebben we, bij een KNSB-vergadering in Zwolle, met deze mensen
kennis gemaakt.
❖ Deze zomer zijn de jeu de boulesbanen op het middenterrein
verbeterd. Dit is uitgevoerd door een nieuwgevormde werkgroep.
❖ Ook wij zullen niet ontkomen aan de transitie van het aardgas
naar milieuvriendelijkere oplossingen. Daarom zijn we aan het
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het plaatsen van
zonnepanelen op ons dak. Op een vraag van mevrouw Bep
Willemsen of hier voor het dak wel geschikt is, zegt hij dat, als ze
geplaatst worden, ze niet op het schuine gedeelte komen maar op
de platte daken.
❖ We gaan ons aanmelden bij de organisatie van het songfestival. Zij
hebben Nederlanders opgeroepen om na te denken hoe we
Nederland het beste kunnen presenteren. Ze vragen een filmpje
hiervan op te sturen. Voorzitter: wat zou het mooi zijn als
Noorwegen moet zingen dat dan de “Kees Verkerk”baan en de
Noorse woningen in beeld komen.

Notulen
De notulen van de vorige vergadering (21 dec. 2018) worden goedgekeurd.
De voorzitter dankt de secretaris voor zijn inzet hiervoor.

Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd.
Ook hiervoor dankt de voorzitter hem voor zijn inzet.

Financieel verslag penningmeester
Het verslag wordt aan de vergadering uitgereikt.
De penningmeester licht aan de hand van dit verslag het een en ander toe.
Ook financieel hebben we een goed jaar achter de rug.
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn inzet en zijn uitleg.

Verslag kascontrolecommissie
De heer Gert Gravendeel meldt dat hij samen met de heer Hans de Ruiter
de financiële stukken heeft gecontroleerd en hierbij geen bijzonderheden
heeft gevonden. De kascontrolecommissie stelt aan het bestuur voor om
de vergadering te vragen de penningmeester daarom decharge te verlenen.
Dit gebeurt. De voorzitter bedankt aftredend lid Hans de Ruiter voor de
werkzaamheden die hij voor deze commissie heeft verricht.
.

Benoeming lid kascontrolecommissie
De heer Klaas de Graaf (Azn.) is bereid gevonden in deze commissie zitting
te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord en dus wordt hij
benoemd.

Bestuursverkiezing
Bij de bestuursverkiezing worden de herkiesbare leden, de dames Wilma
Bijl en Anneke de Graaf en de heer Wim Westdijk, met algemene
instemming herkozen. De voorzitter dankt de vergadering voor zijn
herverkiezing en feliciteert de herkozen dames.
Programma 2020
❖ De secretaris: Zoals de voorzitter al eerder aangaf, gaan we weer
voor het organiseren van de natuurijsmarathon. Vorig jaar hebben
zich veel mensen aangemeld die ons, met de organisatie hiervan,
willen helpen. Ik ga ervan uit dat dit nog steeds geldt.
❖ 30 december geeft onze skeelertrainer Arie Rozendaal, van 14.00
uur tot 15.30 uur, een skeelerclinic voor de jeugd in de “Kees
Verkerk”sporthal. Aanmelden kan nog via de site van “Hoeksche
Waard actief”.
❖ Op zaterdag 4 januari is iedereen, van 11.00 uur tot 14.00 uur,
uitgenodigd bij de nieuwjaarsreceptie.
❖ 28 maart houden we onze jaarlijkse opendag.
❖ De jeu de boules sectie doet het uitstekend en zal ook het komend
jaar weer veel toernooien gaan organiseren. Toernooien die steeds
meer deelnemers trekken. Als de diverse data bekend zijn worden
ze gepubliceerd op onze site. Het zou mooi zijn als we ook de jeugd
warm kunnen maken voor de jeu de boulessport.
❖ Ook het skeelerseizoen zal weer de gebruikelijke jeugdwedstrijden
laten zien. Ook de data van deze wedstrijden worden op de site
vermeld. We gaan ook dit jaar een poging wagen een profwedstrijd
op onze baan te krijgen. Er zijn contacten met de KNSB maar het
zal niet gemakkelijk zijn.
❖ De pelotonstocht gaat, door matige deelname, dit jaar niet door.
Hiervoor in de plaats komt weer de vrije tocht.
❖ 17 april worden, door “Hoeksche Waard actief”, bij ons (maar ook
bij de voetbalvereniging Binnenmaas en de honkbalvereniging “de
Blue Hitters”) de Koningsspelen georganiseerd. De jeugd krijgt bij
ons een, skeeler-, jeu de boules- en wielrenclinic.
❖ Van 2 t/m 5 juni is bij ons weer de start en finish van de avond 4daagse. Als bestuur hebben we het voornemen om op 5 juni een
“afterparty” te organiseren. Compleet met een band.
❖ De organisatie van “Ride for the Roses” heeft aangegeven weer een
activiteit bij ons te komen organiseren. Dit dan niet op een
zaterdag maar op een woensdagmiddag. Zodat meer jeugd hieraan
kan deelnemen.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter neemt hierna het woord om de heer Jan Mol en zijn vrouw
Sonja te bedanken voor de sponsoring van aardappelen voor het rad van
avontuur gedurende 18 jaar. Hij overhandigt ze bloemen en een fles
drank. Voorzitter: Wij hopen dat jullie zoon Marco, nu hij de
Aardappelhandel heeft overgenomen, deze traditie zal voortzetten.

Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

Voorzitter, Wim Westdijk

Secretaris, Arie van de Graaf
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Jaarverslag december 2019/ december 2020
Het begin van het verenigingsjaar was zo hoopgevend. Enkele nachten
vroor het een paar graden, zodat een dun laagje ijs ontstond. De
gedachten naar een mooie winter, voor onze leden en de organisatie van
een landelijke natuurijs marathon, kwamen al opborrelen. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie was iedereen optimistisch gestemd. Maar in het begin
van het nieuwe jaar was dit al snel verdwenen. Waar je ook zocht, nergens
in Europa kwam je vriezend weer tegen. Zelf in Rusland konden de
bontmutsen in de kast blijven. Dan maar iets moois maken van de
zomeractiviteiten. Er stonden weer veel toernooien, wedstrijden en leuke
evenementen in onze agenda. Maar………. toen werd het maart. Een virus
kreeg de hele wereld in z’n greep. Op 13 maart kwam het bestuur met
spoed bij elkaar. In die vergadering werd besloten om de instructies van de
overheid over te nemen en alle geplande activiteiten voorlopig, tot 1 juni,

te cancelen. Dus geen open dag, geen jeu de boulestoernooien, geen
skeelerwedstrijden en geen activiteiten zoals de avondvierdaagse.
De gedachte was dat alles na een paar maanden weer normaal zou zijn.
Maar zoals bekend is dit helaas niet gebeurd. Gelukkig werden in mei de
maatregelen versoepeld en mocht de jeugd buiten weer gaan sporten.
Onder leiding van onze jeugdtrainer Arie Rozendaal heeft, op de
woensdagmiddagen, een grote groep jeugdskeeleraars, waaronder ook
niet-leden, zich tot aan de vakantie, prima kunnen vermaken. Jammer
dat, door de regen, het rijden voor een skatevaardigheidsdiploma niet door
kon gaan. Maar dat hebben we, na de vakantieperiode, toch nog goed
kunnen maken.
Half mei mochten, eindelijk, ook onze jeu de boulesleden weer gaan
spelen. Weliswaar alleen buiten en in achtneming van de nodige
“coronamaatregelen” maar voor velen was dit geen probleem. Inmiddels
was, half mei, ook de “poldergroep” weer aan het skeeleren. Leuk te
vermelden is dat, in deze periode, een groep rolhockeyers bij ons kwamen
met de vraag of zij van onze baan gebruik mochten maken. Het was een
geslaagd experiment. Dit zou daarom wel eens een leuke aanvulling
kunnen worden op ons sportaanbod.
Nadat ons clubgebouw “coronaproef” was gemaakt, met plasticschermen
bij de bar, stickers voor de 1,5 m afstandsregel en het op afstand zetten
van tafels en stoelen, kon men op 1 juli ook hier weer gebruik van maken.
Consequentie hiervan was wel dat er, wekelijks, weer schoongemaakt
moest worden. Het was daarom fijn dat de mensen die hier al jaren voor
zorgen, ook nu weer bereid waren dit te gaan doen. Deze mensen
verdienen een groot compliment. Daarnaast ook veel lof voor de groep
vrijwilligers die zich hebben beziggehouden met het onderhouden van het
clubgebouw en het overige werk aan het complex. Want de “Lock down”
verhinderde het gras niet om te groeien en het verfwerk blijft onderhoud
vragen. Met z’n allen zorgden zij voor een mooie uitstraling van onze
vereniging.
Voordat de herfst begon en het ventileren via open deuren moeilijker werd
hebben we het interne luchtventilatiesysteem weer in orde laten maken.
Hiermee hopende dat het verblijf in ons clubgebouw, ook bij slecht weer,
veilig blijft. Wat een domper dat daarna de maatregelen weer werden
aangescherpt en tot het einde van het verenigingsjaar bleven gelden.
Dit bijzondere verenigingsjaar is voorbij. Zoals gezegd is toch nog veel
werk, zichtbaar of onzichtbaar, verricht. Dank aan iedereen die, op welke

manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd om onze vereniging gezond te
houden. En laten we hopen dat alles snel weer “normaal”wordt.
Secretaris: Arie van de Graaf.
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Door de bijzondere omstandigheden die nog steeds gelden, heeft het
bestuur besloten de algemene ledenvergadering tot een nader te
bepalen datum uit te stellen. We zullen U via onze site daarvan op de
hoogte stellen. Als hij wordt gehouden is dit de agenda.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1 . Opening.
2 . Mededelingen door de voorzitter.
3 . Notulen van de vergadering op 20-12-2019.
4 . Jaarverslag secretaris.
5 . Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascontrolecommissie
7 . Benoeming lid kascontrolecommissie.
Aftredend de heer Gert Gravendeel.
8 . Bestuursverkiezing.
Aftredend, en direct herkiesbaar, de heren Bram Kruithof en Cor Westdijk.
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Arie van de Graaf.
Het bestuur stelt voor de heer Martin Snijders te benoemen.
9. Programma komend seizoen.
10. Rondvraag.
11. Gratis verloting.

12. Sluiting.
PAUZE
Hierna is er het rad van avontuur met diverse prijzen, zoals bout, taarten,
enz.
Ook is er weer de gebruikelijke “snert”

Namens het bestuur,
Arie van de Graaf
Secretaris

Andromeda 24
3297 VA Puttershoek
Tel: 010437.91.43
info@trustshipping.nl
www.trustshipping.nl

Ludolph de Jonghstraat 25-3043 JB Rotterdam
Tel. 010 4622535
Info@kerstenbandenservice.nl

De supporter (82).
Kips
Winfriet werd geboren in het jaar 672. Winfriet was bijziend en verzorgde al
op zeer jonge leeftijd het pluimvee dat rond de boerderij van zijn ouders
scharrelde. Men fluisterde zelfs dat hij er mee sprak. Hij was dus kippig en
sprak Kips. De haan waar hij een speciale band mee had sliep zelfs aan het
voeteneinde van zijn bed. Dit leverde hem de bijnaam “Winfriet de Haan”
op. Via dit haantje hoorde Winfriet dat hij zijn leven aan God moest wijden
en naar het klooster moest gaan. Zijn zeer vrome ouders waren daar heel
blij mee. Vele jaren geleden waren ze al tot het christendom bekeerd toen ze
als eerste Germanen de Noordzee overstaken om zich in het zuiden van
Engeland te vestigen. Het haantje mocht mee naar het klooster waar het
opgevreten werd door een hongerige monnik die vervolgens stikte in een bot.
Een handige broeder maakte als troost voor Winfriet een wandelstok met
een uitgesneden haan er bovenop. Op dertigjarige leeftijd moest Winfriet
zich bij paus Gregorius in Rome melden. Daar kreeg hij de opdracht om de
heidense Germaanse stammen in de lage landen te bekeren. Winfriet
betekent: “Vredebrenger”. “Bonifatius” werd zijn nieuwe naam en betekent:
“Weldoener”. Een bekeerder was volgens de heilige vader meer een
weldoener dan een vredebrenger. Bonifatius begon zijn werk voortvarend in
het gebied dat we tegenwoordig Duitsland noemen. Er werden kerken
gebouwd en heilige eiken gekapt aan de lopende band. Vermoeid keerde hij
rond het jaar 700 terug naar Engeland om nieuwe energie op te doen. Het
duurde veertig jaar voor dat hij weer de Noordzee overstak om zijn werk af
te maken. Het bootje bereikte de overkant in de buurt van Katwijk. Dwars
door de moerassen en polders ging de reis verder naar het plaatsje “Hoecke”,
dat was een nederzetting die aan de drukste weg van Europa lag. Wie van
Noord naar Zuid of van Zuid naar Noord trok stopte er om van paarden te
wisselen en een rustpauze in te lassen. Een Hoeckenaar was dus
landbouwer, visser, smid, herbergier of op één of andere manier werkzaam
in de voedselvoorziening. Bonifatius zat behoorlijk in de overuren en had
inmiddels een heel leger aan helpers in dienst. Ze waren zwaar bewapend
met zwaarden, messen en bijlen en schroomden niet geweld te gebruiken
bij het brengen van de blijde boodschap. De Hoeckenaren gingen massaal
over op de nieuwe godsdienst die hun veel voorspoed bracht. Dat Bonifatius
door een klap met zijn haantjeswandelstok water uit de Vliet in bier kon
veranderen zal waarschijnlijk ook wel een rol gespeeld hebben in de
overstap van Wodan naar Onze Lieve Heer. Tussen het dorpje en de buren
van de volgende polder was een lange laan met aan weerskanten heilige

eiken (de eikenlaan). Bonifatius liet ze allemaal omhakken. Van het hout
werd een kapel gebouwd aan de oever van de rivier die langs het dorp
richting Dordrecht stroomde. Op het dak van de kapel werd een kruis
geplaatst met een koperen haan erop ter nagedachtenis aan het haantje dat
Bonifatius zo dierbaar was. Na de plechtige inwijding van de “Sint Petrus
kapel” was de tijd aangebroken om noordwaarts te trekken waar de Friezen
woonden. Onze vriend was inmiddels al de tachtig gepasseerd en het was
tijd voor zijn laatste kunstje. “Even de Friezen het evangelie brengen en dan
hemelen” zal hij wel gedacht hebben. “Fryslân” werkte daar slechts
gedeeltelijk aan mee. Het bekeren ging niet door, maar het hemelen wel. Ter
hoogte van Dokkum sloegen ze Bonifatius en de meeste van zijn
Bekeersoldaten de hersens in. De overlevenden vluchtten met het lijk van
Bonnie richting Duitsland. Het plan om na gedane arbeid in de Sint Petrus
kapel te Hoecke begraven te worden ging dus niet door. Het kapelletje met
de haan op het dak bleef in gebruik tot het tijdens de Sint Elisabeth vloed
in een razende storm de geest gaf. De haan op het kruis werd nog volledig
intact gevonden tussen het puin.
Bliksem
Rond het jaar 1442 kwam de bisschop van Utrecht op bezoek. Deze
Walraven van Meurs gaf opdracht een nieuwe stenen kerk te bouwen op de
plaats waar eens zijn houten voorganger stond. Het werd een fraaie kerk
met een echte toren waar haantje de voorste en het kruis bovenop geplaatst
werden. Zo was “Puttershoek” zoals Hoecke inmiddels omgedoopt was door
de heren van Putten de eerste plaats ter wereld met een haan op de toren.
Ruim honderd jaar stond hij daar rustig over het dorp uit te kijken tot de
beeldenstorm de rust ruw verstoorde. De hele kerkinventaris werd kort en
klein gemept. Priester Jan Huygensz probeerde nog de woedende
Reformatiehooligans te stoppen Ze pakten hem bij kop en kont, stopten hem
in een grote regenton en rolden hem richting Vliet. Gelukkig lag er een dikke
ijslaag op. De ton viel in duigen op het ijs en Jan Huygens kon vluchten om
het vege lijf te redden. Er is nooit meer iets van hem vernomen. Pogingen
om de haan van de toren te halen mislukten allemaal. Drie Beeldenstormers
lieten het leven. Ze gleden van de besneeuwde toren om vervolgens dood te
vallen op het kerkplein. De Rooms Katholieke Sint Petruskerk veranderde
na het herstellen van de schade in een protestantse kerk met een dominee
op de kansel. De kerk werd in de loop der jaren regelmatig het slachtoffer
van natuur geweld zoals stormschade en brand door blikseminslag. De
haan kwam er steeds zonder kleerscheuren af en overleefde altijd. Zelfs toen
de toren op 8 februari 1889 door de bliksem getroffen werd en tot de grond
toe afbrandde vond men de haan nog ongeschonden terug tussen de

smeulende resten. De gemeente Puttershoek bekostigde de bouw van een
nieuwe stenen toren waar de ouwe haan bovenop prijkte. Zo werd de toren
eigendom van de burgerlijke gemeente, die dus ook verantwoordelijk werd
voor het onderhoud. Ik heb daar zelf ook mijn steentje aan bijgedragen als
gemeenteschilder. Januari
1968 moest de hal van een
nieuwe verflaag voorzien
worden. Ondergetekende en
zijn leermeester Cors de
Geus moesten de klus
klaren. Het was geen
haastklus. We namen er
ruim de tijd voor, want
haastige spoed is zelden
goed en er moest ook tijd
ingeruimd worden
voor
schilderlessen en vooral
levenslessen. Zaterdag 13 januari 1968 was het met -17 de koudste 13
januari van de twintigste eeuw. Op zondag 14 januari sneuvelde er weer een
record. De temperatuur steeg 27 graden in één etmaal. Dit alles ging
gepaard met een hevige donderbui. De bliksem geselde de kerktoren.
Gelukkig geen brand deze keer. Maandag 15 januari arriveerden we rond
een uur of negen op het werk bij de toren. Acht uur was de officiële tijd om
te beginnen, maar daar hield niemand zich aan. Voor de deur lag een stuk
metaal. Het bleek een deel van de hanenstaart te zijn dat er af gebliksemd
was. Als je naar boven keek kon je zien dat het
haantje scheef op de toren stond en een stuk
van zijn staart miste. Ik stopte het staartstuk
in mijn schilderkist en nam het mee naar huis.
Er zat nog een kogelgat in dat er vanaf het
Veerhuis ingeschoten was door een dronken
soldaat. Zo heeft hij nog jaren aan een spijker
op mijn kamer gehangen. Men heeft nog wel
naar het staartstuk gezocht maar niks
gevonden. De koperslager heeft uiteindelijk
een nieuw stuk aan de staart gezet. Zo staat er
tot op de dag van vandaag een oeroude haan
met een halve nieuwe staart op de kerktoren in
Puttershoek. Ik heb het staartstuk nog steeds in mijn bezit en hoe ik er aan
gekomen ben? Daar kraait geen haan naar.
Huug Vos

Wat een jaar hebben we achter de rug. Had niemand van tevoren kunnen
bedenken, want dan hadden we een heleboel nachtmerries gehad.
Zodoende is er op het 'ballenvlak' niet veel te melden.
De eerste 2,5 maand rolden de ballen nog, maar toen was het opeens,
pats, boem, stop. Effe pas op de plaats.
Wel vreemd hoor, je mist je vaste jeu de boulesdag. Je praatje, je drankje,
het spelen en lachen met elkaar. Half mei mochten we buiten weer gaan
spelen met de nodige aanpassingen. Afstand houden, alleen je eigen
ballen, butje en rolmaat gebruiken en zelfs daar raakten we aan gewend.
Het clubhuis mocht alleen voor een nood-sanitaire-stop worden gebruikt
en drinken moest men zelf meenemen. Er werd alleen overdag gespeeld.
Het zomerweer deed ook weer z'n best. We hebben de nodige tropische
dagen gehad. Voor zover mogelijk, gingen we op vakantie in eigen land,
had ook wel weer wat. Zeker met die Mediterrane temperaturen!
We hebben wat gezucht en gepuft, tsjongejonge. Ook dát ging weer voorbij.
Iedereen hoopte dat het virus óók vertrok, helaas kregen we te maken met
een tweede golf besmettingen in oktober en weer ging de boel op slot.
Dit heeft tot gevolg dat er weinig tot geen kantineopbrengsten zijn dit jaar.
Wel gaan de vaste lasten gewoon door.
We hopen dat iedereen lid wil blijven en de jaarlijkse contributie betaalt.
Dit hebben we nu als club hard nodig…trouwe leden!
Alvast bedankt!
Wanneer zullen we weer 'gewoon' kunnen boulen?
Mijn glazen bol is jammer genoeg troebel, maar ik hoop van ganser harte
dat deze narigheid volgend jaar rond deze tijd, allang achter de rug is!!
Anneke

IN MEMORIAM

Om je heengaan treuren wij,
Om wie je was zijn wij dankbaar.
Leendert Sint Nicolaas
20 september 1951

11 oktober 2020

11 oktober jl. kregen we het droevige bericht dat Leen overleden was.
Hij is 69 jaar geworden.
Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij een tumor had, werd daarvoor
behandeld. Dit had in eerste instantie goed resultaat. Hij was in mei nog
hoopvol gestemd. Helaas kwam de ziekte terug en verloor hij de strijd
tegen kanker.
Hij vond jeu de boulen een ontzettend leuke sport, had het altijd naar zijn
zin bij de IJsboulers en was zodoende zeer regelmatig op de baan te
vinden. Ook heeft hij zich altijd actief ingezet als vrijwilliger, hiervoor onze
dank.
16 oktober was de crematieplechtigheid. Aangezien er een beperkt aantal
genodigden bij zijn uitvaart aanwezig mochten zijn, waren er bij zijn
woonhuis een heleboel leden aanwezig om een erehaag te vormen om zo
afscheid van hem te nemen.
Heel indrukwekkend.
We wensen de familie veel sterkte bij dit grote verlies.
We zullen hem missen.

Kerkstraat 14 Strijen
Tel: 0786741736

www.vanizerloohaarmode.nl
Behandeling op afspraak

AH WIM MARTIJN
Modernste winkel in de regio
• Voordelig AH Huismerk
• Bonus aanbiedingen
• Scherpe reclames
• Groot vers-assortiment
• Koopzegels
• Hulpvaardig personeel
• Pinautomaat
• Ov-oplaadstation
• Postagentschap
• Stomerij
• Bezorgdienst
• Uitgiftepunt BOL.COM
• Gratis Parkeren
Pieter Repelaerstraat 63 – Puttershoek Tel. 078-6749160
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot
20.00 uur, vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag
van 8.00 tot 18.00 uur.
SPONSOR VAN DE VOLGENDE VERENIGINGEN:
Badmintonclub PUBA
Zangvereniging CRESCENDO
Muziekvereniging BINNENMAAS
IJs-Skeelerclub PUTTERSHOEK
Gymnastiekvereniging DE DRIE LELIES
Tennisvereniging PUTTERSHOEK.
BEZORGDIENST: donderdag, vrijdag en zaterdag bezorgen
wij uw boodschappen vanaf € 50,00 geheel GRATIS thuis.
(Uitsluitend in Puttershoek en Maasdam)

Oosthavenzijde 1, 3297 LD Puttershoek
Tel. 078 676 1453

Kwalitaria Délifrance
“De Beuk”
Eendrachtsweg 57
3297 AD Puttershoek
Tel. 0786767033
Email, debeuk@kwalitaria.nl

Wereldkampioenschappen inlineskaten
De wereldkampioenschappen inlineskaten worden jaarlijks door de
Fédération Internationale de Roler Sports (FIRS) georganiseerd. In1937
werd in Monza, Italië het eerste officieuze wereldkampioenschap gehouden.
In die tijd was het alleen voor mannen en reden de deelnemers op de weg.
In 1938 werd ook de baan geïntroduceerd. Door de Tweede Wereldoorlog
vond het kampioenschap voor zo’n tien jaar niet plaats. De vrouwen
mochten in 1954 voor het eerst strijden om de wereldtitel. Vanaf 1960 wordt
inlineskaten over de wereld verspreid, dit zorgde ervoor dat in 1966 de
eerste officiële wereldkampioenschappen werden georganiseerd in Mar del
Plata, Argentinië. Er waren deelnemers uit twaalf landen. Nederland deed
niet mee, België wel. In de jaren negentig vond er een belangrijke
verandering plaats, de klassieke rolschaats werd namelijk vervangen door
de huidige inlineskate. Na een overgangsperiode gebruikt niemand
tegenwoordig nog de rolschaats, alhoewel deze nog steeds gebruikt mag
worden. Eerst werd het WK afwisselend op de piste of de weg georganiseerd,
maar sinds 1994 is het een volledig kampioenschap met zowel piste- als
wegwedstrijden in hetzelfde jaar en land. Eerder werd in 1992 de marathon
toegevoegd aan het programma. Van 7 tot en met 14 juli 2019 werden de
laatste
wereldkampioenschappen
gehouden
in
Barcelona.
De
medaillespiegel werd aangevoerd door Colombia (13 maal goud). Op plaats
twee en drie volgden België (3 maal goud) en Italië (2 maal goud). Nederland
moest het zonder eremetaal stellen. De Belg Bart Swings en de Italiaanse
Francesca Lollobridgida die we kennen van het langebaan schaatsen en de
marathon scoorden wel goud. Bart stond drie keer op de hoogste trede van
het ereschavot en Francesca twee keer. Vanwege de Corona pandemie ging
het feest in 2020 niet door. We hopen dat het van 12-19 september 2021 in
Colombia wel door kan gaan.

flyers folders visitekaartjes en brochures

Pennen posters en spandoeken

Sierkussens magneetstickers en kioskvlaggen

En nog veel meer...
Edisonweg 4 A
3291 CK Strijen

mac@ricard.nl
078 673 7060

www.ricarddrukwerk.nl

