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PTANK

Cluborgaan van Jeu de Boules Vereniging ´t Zwijntje

BESTUUR
Voorzitter

Edward Zeevat
06 12 03 19 70
Secretaris.
Ferdinand Wiese
055 360 66 82
Penningmeester Fred de Ruiter
06 38 31 55 00

Postadres

Vice voorzitter/
Fabian Biesheuvel
Vertrouwenspersoon 06 51 05 48 86
Kantine/
Accommodatie
Sportzaken
Hans Tijssen
06 23 27 94 50
bestuurslid a.i.
Simon Meijer

J.b.v. ‘t Zwijntje
internetsite
Schoonbroeksweg 5 e-mail
7323 AN Apeldoorn

WEEKPROGRAMMA
Dinsdagmiddag
14.00 – 16.00 uur
Recreatief of Mix
Dinsdagavond
19.15 – 22.30 uur
Mix - toernooi
Woensdagavond 19:00 - 22:30
Trainingsavond

www.zwijntje.nl
jbv@zwijntje.nl

Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
Recreatief of Mix
Donderdagavond 19.00-22.30 uur
Clubavond

Opgeven voor toernooien:

06 30 79 49 11

Adres boulodrome
Schoonbroeksweg 5
7323 AN Apeldoorn
Tel: 055 360 16 23
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Redactie Ptank - Lambert Ruijsch
redactieclubblad@zwijntje.nl
06 10 77 64 90
Wielewaalweg 31
7331 EZ Apeldoorn

Bestuursboule
Verlichting parkeerplaats
De reparatie van de verlichting
van de parkeerplaats heeft de
aandacht van de klusgroep. De
oude verlichting was zo oud dat
reparatie niet meer mogelijk was,
daarom worden ze binnenkort
vervangen door nieuwe LED
armaturen. Onderzoek van het
probleem en het uitzoeken van
de nieuwe armaturen kost
natuurlijk enige tijd vandaar dat we al enige tijd een
minder goed verlichte parkeerplaats hebben. Vorige
week kwam daar nog bovenop dat het lijkt dat we ook
nog een aardlekprobleem in de buitenverlichting hebben. Indien nodig sluiten we een losse lamp aan op
een driepoot om de parkeerplaats verlicht te krijgen,
maar de nieuwe lampen zijn binnen en zodra het
weer het toelaat en een hoogwerker geregeld kan
worden dan zullen de nieuwe lampen gemonteerd
worden.
Tot die tijd luidt het advies gebruik niet de perrons
tussen de banen, maar loop een klein stukje om via
het terras en de weg om bij de auto te komen. Dan is
de kans op een ongeluk een stuk kleiner.
Inzameling vet

Ons oude frituurvet verzamelen wij al
een aantal jaar in een blauwe
container die achter de hal staat.
Laatst is deze opgehaald en leverde
de vereniging 20 euro op.
Tegelijkertijd is toen geregeld dat we
ook een gele container hebben gekregen waarin iedereen zijn oude
frituurvet en olie kan inleveren.
Soortgelijke containers heeft u waar-

Kopij voor de volgende nummers.
2 – 23 mei ‘19, 3 – 19 sept ‘19, 4 – 21 nov‘19,
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schijnlijk al gezien bij de supermarkt bij u in de buurt. In de blauwe
container wordt de olie en vet los gestort, in de gele containers dient
het deugdelijk verpakt te worden aangeleverd. Het leuke van deze
container is dat de vereniging voor de ingeleverde olie en vet ook nog
een kleine vergoeding ontvangt.
Dus lever in het vervolg uw oude olie en vet in bij uw eigen vereniging. De containers staat naast de andere containers aan de zijkant
van de hal naast de fietsenstalling.
Uitnodiging ALV
In deze Ptank vindt u de uitnodiging voor de ALV van 2019. Deze
wordt gehouden op woensdag 20 maart 2019 om 20.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Ferdinand Wiese, secretaris@zwijntje.nl

Nieuw boek Henk Reesink
Henk Reesink heeft in 2002 het boek
‘Jeu de Boules, een document voor de liefhebber’
uitgebracht en is van plan een nieuw boek te
schrijven.
De prijs voor het nieuwe boek zal rond de 16 euro
bedragen mits er vooraf voldoende gegadigden zijn
die het boek willen aanschaffen.
Op het prikbord hangt een uitgebreide toelichting en een intekenlijst.
Eind februari zal ik de lijst doorgeven aan Henk Reesink
Ferdinand Wiese
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Van de voorzitter
Beste Zwijnen,
Inmiddels is de eerste maand van 2019 alweer voorbij.
Het oliebollentoernooi en de nieuwjaarsreceptie op
6 januari jl. waren ook dit jaar weer erg druk bezocht.
Helaas werd het oliebollentoernooi overschaduwd door
het overlijden van Rutger de Ruiter. Op 3 januari 2019 is
hij op 87-jarige leeftijd overleden. Van 1993 tot en met 2017 heeft Rutger
maar liefst 25 jaar lang de oliebollen gebakken tijdens het traditionele
oliebollentoernooi.
Op zaterdag 26 januari heeft er een heel bijzonder evenement plaatsgevonden in het Boulodrome. Paul Wagenaar heeft op die dag een KUBB
(spreek uit Koep) toernooi georganiseerd. Deze, uit Zweden overgewaaide, sport heeft veel affiniteit met de Jeu de Boules sport maar wordt
gespeeld zonder ballen. Het is een sport waarbij er wordt gegooid met
houten stokken en blokken en waarbij het uiteindelijk de bedoeling is op
de koning omver te gooien. Het was een zeer vermakelijke middag en
zeker voor herhaling vatbaar.
Aan het eind van de dag overhandigde Paul Wagenaar een fotoboek aan
mij dat door Riny en Gerard de Haan is gemaakt in de periode van 1-81994 tot 15-9-1995. Dit is een fotoboek dat gaat over de bouw van ons
Boulodrome en waarin iedere fase van de bouw is vastgelegd en voorzien van hun commentaar. Ik ben er eens even goed voor gaan zitten op
zondagochtend en ben heel erg onder de indruk van het werk wat er in
die periode is verzet door alle vrijwilligers van de vereniging. Een deel
van de bouw is verricht door Norel Hallenbouw maar een heel groot deel
van de nieuwbouw is verricht door vrijwilligers van de vereniging. Van het
schilderen van de spanten in de loods van Norel tot het aanleggen van
de drainage en riolering rondom het Boulodrome. Echt fantastisch om te
zien. Ik zal ervoor zorgen dat het fotoboek in de kantine komt te liggen
zodat iedereen die dat wil het kan inzien.
Het bestuur is inmiddels in volle voorbereiding op de ALV die op 20
maart a.s. zal worden gehouden in het Boulodrome. Ik hoop dat u allen in
grote getale aanwezig zult zijn.
Met sportieve groet,
Edward Zeevat
Voorzitter
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Zaterdag 9 februari 2019 Snerttoernooi
Op zaterdag 9 februari 2019 organiseert JBV ‘t Zwijntje het Snerttoernooi voor doubletten.
Voor clubleden of een clublid met
één introducee. Start om 11:30 uur.
Drie voorgelote partijen met tijdlimiet.
In de pauze na de eerste wedstrijd serveert Dick een traditioneel
heerlijke snert* met roggebrood en spek aan de lange tafel.
De winnende spelers zorgen het volgend jaar voor de belangrijkste
ingrediënten.
Inschrijven voor alle toernooien van ‘t Zwijntje kan via On-Tip
(https://www.ontip.nl/zwijntje/toernooi_all.php.) maar ook op de inschriflijsten op het publicatiebord in de kantine
*Er staat ook een andere soep op het menu

Zaterdag 2 maart 2019 Sextettentoernooi
Op zaterdag 2 maart 2019 organiseert
JBV ‘t Zwijntje het Sextettentoernooi voor
teams met zes spelers.
Voor houders van een W-, J- of C-licentie.
Start om 10:00 uur.
Zes voorgelote partijen met tijdlimiet.
Inschrijven voor alle toernooien van ‘t Zwijntje kan via On-Tip
(https://www.ontip.nl/zwijntje/toernooi_all.php.) maar ook op de inschriflijsten op het publicatiebord in de kantine
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Oliebollentoernooi en nieuwjaarsreceptie

Zondag 6 januari 2019 is het traditionele oliebollentoernooi
gehouden in onze boulodrome.

Veel leden hadden een introducé, kind of kleinkind meegenomen
om aan de wedstrijden deel te nemen. De onbekende gezichten
plus de overheerlijke oliebollen zorgde voor een bijzonder gemoedelijke sfeer.
Aan het eind van dit toernooi hebben
wij met zijn allen geproost op een
voorspoedig 2019!
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Wedstrijdagenda District Oost 2019
Binnen het district Oost worden in 2019 de volgende activiteiten gehouden.
Zomer Triplette Competitie
De wedstrijden zullen worden gehouden op de volgende datums en locatie.
1e speeldag: 2 juni bij JBV Enschede
2e speeldag: 23 juni bij Het Zuiderboeltje
3e speeldag: 25 augustus bij PV Gelre
Zomeravond Clubontmoetingen
Drie donderdagavonden om binnen een cluster van district oost gezellig te
boulen en elkaar te ontmoeten.
De inschrijving is individueel en kan per avond voor € 2 p.p.
Inschrijving sluit om 19.15 uur en er worden drie partijen op tijd gespeeld.
Iedere speelavond zijn er prijzen voor de winnaars, maar als je meerdere
keren meedoet, kun je ook in aanmerking komen voor een klassering over
de serie. Het Zwijntje is ingedeeld in cluster 2 en de speelavonden en –
locaties zijn:
9-5-2019
Avalon Sports, Apeldoorn
23-5-2019 ’t Zwijntje, Apeldoorn
6-6-2019
PC Doetinchem, Doetinchem
15-6-2019 slotdag gezamenlijk bij JBC ’t Harde
Winter Doublettes Competitie
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de indeling in de verschillende
klassen zal er gespeeld worden op drie of vier speeldagen. De voorlopige
planning is.
dag 1 16 november 2019
dag 2 25 januari 2020
dag 3 22 februari 2020
dag 4 21 maart 2020
Voor de Zomer– en wintercompetitie zullen t.z.t. de inschrijfformulieren op
het prikbord in de kantine worden opgehangen.
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Nieuwe leden
Chris ten Veen
Ritbroekstraat 35
7311 CB Apeldoorn

Ineke Dil
Korianderstraat 72
7322 NE Apeldoorn

Henk ter Horst
Korianderstraat 72
7322 NE Apeldoorn

Einde lidmaatschap
Frits Kaan
Jan Goldebeld
Jit Goldebeld
Minie Harmelink

Henk Rave
Cor van der Heijden
Loes ten Brink

Overleden
Fred Tiggeloven

Rutger de Ruiter
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Penningen
Helaas kon ik op 6 januari door omstandigheden niet helpen
met het bakken van de oliebollen tijdens het Oliebollentoernooi. Gemist werd ik gelukkig niet, Edward werd geassisteerd
door Simon en samen hebben ze de bollen lekker bruin
gebakken. Deze overheerlijke oliebollen hebben we mede te
danken aan bakker Toet die het deeg weer gratis beschikbaar
heeft gesteld.
Ik heb u eerder geschreven over de plannen van de NJBB om de structuur
van de bondscontributie drastisch te wijzigen en dat wij daar als bestuur van
onze vereniging geen voorstander van waren. Helaas heeft de bondsraad
het voorstel van de NJBB goedgekeurd en per 1-1-2020 zal de nieuwe structuur van kracht worden. Het bestuur zal de komende maanden onderzoeken
hoe de nieuwe bondscontributie aan onze leden zal worden doorberekend.
Het bestuur is van mening dat onze huidige clubkledinglijn wat verouderd is
en vervangen dient te worden door een modernere en wat meer eigentijdse
kledinglijn. Van de oude clubkleding zijn nog enkele artikelen op voorraad en
die kunnen tegen een gereduceerde prijs gekocht worden, maar er zullen
geen nieuwe kledingstukken uit deze oude kledinglijn besteld worden.
Er zal een werkgroep geformeerd worden die voorstellen voor een nieuwe
kledinglijn gaat uitwerken.
Vanaf 1 januari is het lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9% en veel
bedrijven en leveranciers hebben deze maatregel van de overheid aangegrepen om hun verkoopprijzen flink te verhogen. Ook bij de inkoop van
onze kantineartikelen zullen wij hiermee te maken krijgen. Toch hebben wij
besloten om deze BTW-verhoging van 3% niet meteen in de verkoopprijzen
van de kantine door te berekenen en eerst maar even af te wachten wat de
daadwerkelijke verhogingen zullen zijn. Wanneer toch mocht blijken dat onze
bruto marge te veel onder druk komt te staan, zullen we op termijn wellicht
anders moeten besluiten.
Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter.
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NPC 2018-2019
Het Zwijntje neemt net als vorig jaar
ook dit seizoen weer met drie teams
deel aan de Nationale Petanque
Competie.
Het eerste team speelt op het hoogste niveau, de Topdivisie. De resultaten zijn wisselend met als gevolg dat
zij op dit moment op de 4e plek
staan.
Het tweede team is vorig jaar
kampioen geworden en gepromoveerd
naar de 5e klasse.
De behaalde resultaten zijn tot nu toe
uitstekend. Het team staat
ongeslagen bovenaan in haar klasse.

Tot slot het derde team.
Dit speelt in de 6e klasse en ook daar zijn de behaalde resultaten
prima. Net als het tweede team, staan zij ook ongeslagen aan kop van
hun klasse.
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Opleidingen binnen District Oost
Een goede wedstrijdleider, een goede scheidsrechter, een goede
instructeur; ze zijn onmisbaar voor de sport.
Iedere bouler kent het belang van goede officials en instructeurs voor de
kwaliteit van een toernooi of training, maar bovenal voor het sportplezier.
Binnen het district Oost zullen in 2019 de volgende opleiding worden
gestart.
Regionaal Scheidsrechter (RSR)
De opleiding zal in het 4e kwartaal van 2019 starten en wordt gegeven
bij Karro-Deux in Deventer.
Regionaal Wedstrijdleiding (RWL)
De opleiding wordt in 2019 gegeven bij Avalon Sports in Apeldoorn.
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de opleiding precies zal
beginnen.
Basis Instructeur Petanque (BIP)
Deze opleiding wordt bij PC Doetinchem gegeven en start in het 1e kwartaal van 2019.
Wil je meer informatie over deze opleidingen neem dan contact op met
Hans Tijssen.
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Medewerkersavond
Op vrijdag 23 november heeft het
bestuur een gezellige avond georganiseerd als waardering voor onze
vrijwilligers.
Na de koffie of thee met een klein
gebakje werd rond 20:30 uur begonnen met een pubquiz waarvoor een
extern bedrijf was ingehuurd.
De mensen van Quizhuren.nl hebben
ons de hele avond vermaakt met
gezellige en soms leerzame of hilarische vragen waarop via stemkastjes
antwoord gegeven moest worden.
Na een spannende strijd heeft het
team van Greetje Olde Hanhof,
Jaquelien Jeremiasse, Wim Boluijt
en Fabian Biesheuvel uiteindelijk
gewonnen en ging er met de
hoofdprijs vandoor.
De hapjes werden verzorgd door
Edward Zeevat, zijn vrouw Petra
en ondergetekende en na de prijsuitreiking was er een goed gevulde partypan met warme hartige snacks.
Aan het eind van de avond gingen alle vrijwilligers met een mooie roos
naar huis als dank voor hun inzet voor onze vereniging.
Het was een zeer geslaagde avond
die mede mogelijk werd gemaakt
door de sposoring van Bosrijck
Makelaars, Zeevat Hypotheken en
niet te vergeten door Geert Wassink
van Business Flowers die alle rozen
en boeketten voor de winnaars
beschikbaar heeft gesteld.
Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter
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Houdbaarheidsdatum

In ons dagelijks leven hebben we er allemaal veel mee te maken, maar wat
houdt een houdbaarheidsdatum nu eigenlijk in. Ook in de kantinecommissie
zijn hier vragen over gesteld en vaak hoor je mensen al snel zeggen dat iets
dat over de datum is niet meer verkocht mag worden. Maar klopt dat wel?
Op internet heb ik wat rondgekeken over deze materie en op de website van
het Voedingscentrum vond ik onderstaande tekst die ons hierover informeert.
Ook op de website van Horeca Stichting Nederland lees ik informatie die zich
hierbij aansluit.
Hoe lang een product houdbaar is, moet op de verpakking te vinden zijn.
Zolang de verpakking niet geopend is, kun je het product bewaren tot de
houdbaarheidsdatum. Er zijn twee mogelijke aanduidingen:
 THT-datum (ten minste houdbaar tot)
 TGT-datum (te gebruiken tot)
THT-datum
Een THT-datum staat op voedingsmiddelen die niet
snel bederven. Na deze datum kan de
kwaliteit, zoals smaak, geur of kleur van het
product, achteruit gaan. Je kunt het vaak nog wel
zonder gevaar eten of drinken. De fabrikant
garandeert tot de THT datum een smaakvol en veilig product.
Op ongekoelde en gekoelde producten kan een THT-datum staan. Hiervoor
geldt het volgende:
Ongekoeld met THT-datum:
Bij producten die je ongekoeld kunt bewaren gaat vooral de kwaliteit achteruit na de THT-datum. Denk aan meel, koffie, snoep en frisdranken. Deze
producten kunnen vaak nog prima gegeten worden na de THT-datum. Het is
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hierbij belangrijk om zelf te beoordelen of een product nog gegeten kan worden door te kijken, ruiken en proeven.
Gekoeld met THT-datum:
Er zijn ook producten met een THT-datum die je gekoeld moet bewaren.
Vaak zijn dit bederfelijke producten, zoals vleeswaren, eieren, zachte kaas
en gebak. Voor deze producten geeft de THT-datum wel goed aan hoe lang
je een product veilig kunt bewaren.
Producten waarvan de THT-datum is verstreken, mogen volgens de wet
worden verkocht. Als dit gebeurt, is dit op verantwoordelijkheid van de
verkoper.
TGT-datum
Een TGT-datum staat op voedingsmiddelen die je maar
kort kunt bewaren, zoals vlees, vis, voorgesneden
groenten, koelverse maaltijden en verse vruchtensappen. Deze TGT-datum is de laatste dag waarop je het
product nog veilig kunt gebruiken. Na deze datum kunnen er namelijk ziekteverwekkers, zoals bacteriën gaan
groeien. Deze kun je vaak niet zien, ruiken of proeven,
maar je kunt er wel ziek van worden. Na de TGT-datum moet je het product
dus weggooien.
Bij de TGT-datum moet er ook een bewaarinstructie op de verpakking staan.
Zet deze producten altijd zo snel mogelijk in de koelkast en stel de temperatuur van de koelkast in op 4 °C. Producten met een verlopen TGT-datum
mogen niet meer worden verkocht.
Door de producten kort na aankoop in te vriezen, kun je de houdbaarheid
wel verlengen tot na de TGT-datum.
Producten zonder datum
Er zijn ook voedingsmiddelen waarbij volgens de wet geen houdbaarheidsdatum verplicht is. Voorbeelden zijn:
 Verse groente, aardappelen en vers fruit, niet geschild of gesneden
 Wijn en dranken met een alcoholgehalte van 10% of meer
 Vers brood en banket wat op dezelfde dag gegeten wordt
 Azijn
 Keukenzout
 Suiker
 Suikerwerk, zoals snoep
Bij deze producten dien je zelf de kwaliteit in de gaten te houden. Als het
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product er goed uitziet en goed ruikt, kan het vaak best een dagje langer
mee.
Bewaren
Voor alle producten, met THT, TGT en zonder datum, geldt dat het goed bewaard moet worden.
Kort samengevat betekent dit:
 Producten met een THT-datum mogen na het verstrijken van deze datum
wel verkocht worden, maar we zullen de kwaliteit moeten controleren.
 Voor producten met een TGT-datum ligt de houdbaarheid veel kritischer
en het is niet verstandig om deze producten na de datum nog te
gebruiken.
 Producten zonder een houdbaarheidsdatum zullen in principe altijd gecontroleerd moeten worden.
Dit geldt echter niet voor alcohol boven de 10%, dat is onbeperkt houdbaar.
Controleren betekent; heel goed kijken, ruiken en proeven!
Dat producten na de houdbaarheidsdatum niet meer gebruikt of verkocht
mogen worden is dus een groot misverstand; dat ligt zoals u hierboven hebt
kunnen lezen een stuk genuanceerder.
De kantinecommissie zal haar beleid op deze regels gaan afstemmen en
gaan uitwerken in instructies voor het voorraadbeheer en de barvrijwilligers.
Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter

Nederlandse Kampioenschappen 2019
De datums en de organiserende vereniging voor de Nederlandse
Kampioenschappen zijn bekend.
14 april
18 en 19 mei
15 en 16 juni
13 en 14 juli
31 aug en 1 sept
31 aug en 1 sept
21 december

- NK Tête-à-tête
- NK Doubletten
- NK Tripletten
- NK Mix doubletten
- NK Veteranen
- NK Beloften
- NK Precisieschieten

- PC Oisterwijk
- Petangeske
- Les Cailloux
- Les Boules Fleuries
- JBC Nieuwerkerk
- JBC Nieuwerkerk
- SPNN

Voor meer informatie kun je terecht bij de commissie sportzaken.
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ECSG
Onze vereniging is gevraagd om haar medewerking te verlenen aan
de European Company Sport Games die 2021 in Arnhem zullen
worden georganiseerd.
De ECSG is een Europees breedtesportevenement waarin gedurende
vier dagen werknemers van
bedrijven de sportieve strijd met
elkaar aangaan.
De ECSG wordt gehouden van 23 t/m 27 juni 2021.
De eerste editie van de ECSG vond plaats in Eindhoven dankzij
initiator Philips. Sport was voor Philips destijds een belangrijk middel
om werknemers die uit heel Nederland kwamen te verbinden. Het
evenement is sindsdien elke twee jaar georganiseerd en uitgegroeid
tot een evenement met gemiddeld 6.000 werknemers uit meer dan
20 landen, 24 verschillende sporten én met een Olympisch getinte
openings- en sluitingsceremonie. Op het programma staan zowel
teamsporten als individuele sporten, verdeeld over verschillende niveaus en leeftijdscategorieën. Iedereen kan dus meedoen!
Alle competities worden georganiseerd conform de EFCS-regels en
elke deelnemer krijgt de kans om tenminste twee dagen te sporten.
De hoofdlocatie van de ECSG is sportcentrum Papendal in Arnhem
waar veel van de sporten zullen plaatsvinden. Het evenement kent
twee gaststeden t.w. Ede en Apeldoorn. De organisatie is in handen
van TeamTOC, een ervaren organisatiebureau dat alleen hele grote
sportevenementen organiseert. Voor de ESCG zoekt TeamTOC de
samenwerking met lokale verenigingen en/of nationale sportbonden.
Zij hebben ons benaderd om het petanque op onze locatie aan de
Schoonbroeksweg te gaan verzorgen.
Voor het petanque worden veel deelnemers verwacht. Op donderdag
24 juni zal een doublettentoernooi en op vrijdag 25 juni een triplettentoernooi gespeeld worden. Op zaterdag 26 juni zullen van beide toernooien de halve finales en de finales plaatsvinden.
De organisatie zal door onze vereniging in samenwerking met TeamTOC worden uitgevoerd. De organisatiekosten komen voor rekening
van het centrale organisatiecomité; we zullen vooraf wel een kostenbegroting moeten indienen.
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Onderstaand de 24 sporten waaruit de deelnemers in de editie
van 2021 kunnen kiezen.

Na het ontbijt in de diverse hotels worden de spelers met bussen
naar de centrale plek op Papendal gebracht van waaruit ze naar
de diverse sportlocaties zullen worden vervoerd. Aan het eind van
de dag gaan ze met de bussen weer terug naar Papendal voor
een gezamenlijk diner en het avondprogramma. De deelnemers
krijgen van de organisatie geen lunch-pakketten mee dus daar
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kan de catering van onze kantine een mooie rol gaan vervullen.
2021 is nog ver weg, er moet nog veel uitgezocht, besproken en
geregeld worden, het zal voor onze vereniging ook een hele kluif
worden en knelpunten zullen moeten worden opgelost. Toch ziet het
bestuur van onze vereniging hele goede mogelijkheden om dit
evenement voor ons tot een groot succes te maken. Wij hebben dan
ook bij TeamTOC aangegeven dat wij dit graag samen met hen willen organiseren.
Een evenement van drie dagen achtereen is een behoorlijke belasting voor onze vrijwilligers en ik doe nu alvast een beroep op u. We
zullen heel veel vrijwilligers nodig hebben, maar wanneer we dit
evenement in dagdelen gaan splitsen en veel mensen één of
meerdere dagdelen komen helpen dan kunnen we de belasting per
persoon beperkt houden. Noteert u alvast de datums in uw agenda
en misschien kunt u er met uw vakantieplanning ook rekening mee
houden. Dit is een grote kans voor onze vereniging en die mogen we
niet missen. Ik hoop op uw veler medewerking.
Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter
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De doorgeef-boule
Een rubriek om elkaar beter te leren kennen

Ben Dolman
Sinds een aantal jaren ben ik lid van ’t Zwijntje.
Na mijn pensioennering in 2001, na ruim 36
jaar in dienst van Remeha, Apeldoorn en
werkzaam in diverse functies , ben ik op zoek
gegaan naar, in eerste instantie vrijwilligerswerk.
Dat vond ik als vrijwilliger bij het politiemuseum
wat toen nog in Apeldoorn op de Bakkenes
locatie gevestigd was. Mijn werkzaamheden
bestonden daar op maandagmiddag uit het digitaliseren van oneindig veel politie foto’s zoals
o.a. het grote treinongeluk bij Harmelen en de
treinkaping bij Wijster en ik geloof dat ik ook nog ca.”100’’ soorten
handboeien heb geregistreerd.
Mooie maar erg saaie werkzaamheden en heb dan ook maar afscheid
genomen van het museum.
Na een redelijk lange tijd met fysieke klachten geklungeld te hebben
in de vorm van reuma ben ik weer op zoek gegaan naar bezigheden
”buitenshuis” en kwam ik Greetje olde Hanhof (die ik voordien allang
kende) een keer tegen en die stelde voor om eens een kijkje te nemen bij Jeu de Boule Vereniging ’t Zwijntje.
Ik heb haar raad opgevolgd en ben maar eens gaan kijken met als
gevolg dat ik daar nog steeds rond loop te kijken meestal op dinsdagmiddag. Het was even wennen maar werd goed opgenomen door de
mede boulers. Na een tijdje gebruik gemaakt te hebben van leen
boulen heb ik toch maar een setje zelf aangeschaft en die liggen mij
“prima” in de hand. Niet dat daar overigens “grote successen mee
behaald worden.
“Het is mij in al die jaren één keer overkomen dat ik drie partijen heb
gewonnen en wat dacht je, prijs ? nee hoor ik weer net te weinig +
punten.
Afgelopen vrijdag moest ik weer verliezen met 13-1. Ik speelde tegen
een zekere HK nou dan weet je het wel. Je kon de boule hartstikke
mooi plaatsen of deze werd subiet weggeschoten.
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Ik stel dan ook gewoon voor een aparte klungel competitie te starten
met grote prijzen!!!
Ik heb mij enige tijd geleden opgegeven voor het draaien van een
bardienst omdat onze knijter Paul wat problemen voorzag in de bezetting van vrijwilligers voor de bar. Ik draai deze dienst met graagte
meestal samen met Tonnie olde Hanhof. Er zouden best wat meer
mensen tijdens de pauzes gebruik mogen maken van de bar met toch
nog steeds zeer betaalbare prijzen
Al met al heb ik mijn draai wel gevonden bij het Zwijntje
De doorgeef-boule geef ik door aan Jan Hofland.
Aan het eind van het verhaal wordt de doorgeef-boule doorgegeven aan
een lid, die dan in de volgende PTANK de rubriek zal moeten schrijven, om
tot slot zijn doorgeef-boule weer door te geven……

Op bezoek bij Simon Dam
Eind november heeft Joop Pieren een bezoekje gebracht bij Simon en Ann
Dam. Ze vonden dat heel gezellig en we hebben een paar uurtjes gezellig
gekletst. Koffie met krentenmik gegeten en een paar foto's gemaakt. Joop
heeft altijd heel fijn contact gehand met Simon en toen hij las dat Simon had
opgezegd na 32 jaar lidmaatschap besloten om bij Simon thuis langs te
gaan.
Simon gaat driemaal in de week
naar dagbehandeling en eigenlijk
gaat het heel goed. Alleen is hij erg
vergeetachtig, maar over de Jeu de
Boule en zijn werk als politie man
wist hij toch nog heel wat te vertellen. Af en toe corrigeerde zijn vrouw
Ann hem een klein beetje, maar
verder was het heel gezellig.
Hij vroeg of ik hem af en nog een
Ptank wilde brengen en dat doe ik
zeker. Hij doet alle bekenden de groeten en hij hoop op 31 december 2018
zijn 91ste verjaardag te vieren.
Groetjes, ook van Simon, Joop Pieren
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Verjaardagen in januari
2 januari Wout Brocken
3 januari Dick Rous
4 januari Vince Exalto
10 januari Evert Bogerd
15 januari Tonny Olde Hanhof
17 januari Jannie van Surksum
22 januari Henk Fluit

23 januari Henk van
den Brink
24 januari Ton Beerda
26 januari Djino van Bilzem
28 januari Aukje de Deugd
29 januari Ria van Asselt

Verjaardagen in februari
4 februari Cees van Zijl
7 februari Coby Mateboer
11 februari Ria Hafkamp
14 februari Gerard Biezeman

16 februari Linda Simons
17 februari Jordi Imming
20 februari Gert Carras
21 februari Herman van Veluwen

Verjaardagen in maart
2 maart André Kleverwal
3 maart Jan Boerkamp
5 maart Ineke Dil
6 maart Niek van de Koot
6 maart Karel Los
6 maart Henk Stegeman
7 maart Christian Saurel
7 maart Niels Saurel

8 maart Roelof Beekman
10 maart Jan Nikerk
10 maart Paul Wagenaar
10 maart Ad Windhouwer
12 maart Ron Huiskamp
16 maart Alirio Gumbs
17 maart Bert Jan Rietveld
18 maart Femmie Koopmans
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ALV 2019 - Uitnodiging
Aan: de leden van Jeu de Boules Vereniging ’t Zwijntje
Apeldoorn, 27 januari 2019

Geacht lid,
Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van onze:
ALGEMENE VERGADERING
op woensdag 20 maart 2019
aanvang: 20.00 uur
De vergadering wordt gehouden in ons boulodrôme aan de
Schoonbroeksweg 5 te Apeldoorn.
De agenda inclusief de onderliggende stukken zijn vanaf begin maart
beschikbaar via de ledenpagina van onze website www.zwijntje.nl.
Indien u niet in de gelegenheid bent om de informatie van de site te
halen neemt u dan even contact op met één van de bestuursleden
Het bestuur maakt u er tevens op attent dat het niet wordt toegestaan
om tijdens de Algemene Vergadering te boulen. Dit geldt zowel voor
de binnen- als buitenbanen.
Het bestuur hoopt op deze vergadering veel leden te mogen begroeten.
Namens het bestuur van JBV ’t Zwijntje,
Ferdinand Wiese,
Secretaris
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ALV 2019 - Agenda

Agenda Algemene Vergadering
te houden op woensdag 20 maart 2019 om 20:00 uur

1.

Opening

2.

Notulen Algemene Vergadering van 28 maart 2018

3.

Ingekomen stukken

4.

Mededelingen bestuur

5.

Jaarverslag 2018

6.

Verslag kascommissie

7.

Financieel verslag 2018

8.

Verkiezing bestuur
Fabian Biesheuvel is aftredend.
Ferdinand Wiese is aftredend en herkiesbaar.
Simon Meijer te benoemen als bestuurslid

9.

Verkiezing kascommissie

10.

Huldiging jubilarissen

11.

Begroting 2019

12.

Rondvraag

13.

Sluiting
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Het Boulodrome
Uniek in Apeldoorn en omgeving
Biedt hen die kennis willen maken met deze prachtige sport de mogelijkheid om (onder leiding) te boulen. Bijvoorbeeld in verenigingsverband, met uw bedrijf, personeelsvereniging, of zomaar met de buurt.
Na ontvangst met uitleg en koffie kan er gebouled worden. Met na
afloop ruimschoots gelegenheid om de resultaten van uw tegenstanders te bespreken onder het genot van een kopje koffie of iets anders.
Wij serveren naar wens een hapje of een uitgebreid warm of koud
buffet. Barbecueën is ook mogelijk.
Meer weten over tijden en prijzen neem contact op met Aukje de
Deugd (06 54 22 36 64)
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