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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

Accommodatie

Simon Meijer

Kantine

Vacant

Sportzaken

Hans Tijssen
06 23 27 94 50

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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Bestuursboule

Redactie Ptank - Lambert Ruijsch
redactieclubblad@zwijntje.nl
06 10 77 64 90
Wielewaalweg 31
7331 EZ Apeldoorn

ALV2019
Het bestuur is er in de afgelopen jaren in geslaagd om de
datum van de ALV te vervroegen. In 2014 was deze bijvoorbeeld nog op 16 april en dit jaar op 20 maart. Dit
geeft de leden eerder duidelijkheid over het afgelopen
jaar en vanzelfsprekend ook meer invloed op de begroting mochten daar, ten gevolge van uitspraken op de
ALV, wijzigingen in nodig zijn.
Afgelopen week is dus de ALV van 2019 geweest. Het
bestuur heeft door middel van het jaarverslag 2018 en
het financieel jaarverslag 2018 verantwoording afgelegd
voor het vorige jaar. En door middel van de begroting
2019 laten zien waar zij het komende jaar de gelden aan
wil besteden. Op de ALV waren ongeveer 30 leden aanwezig en zij hebben de verslagen zonder wijziging goedgekeurd en hebben ingestemd met de begroting.
Simon Meijer is benoemd als bestuurslid en Ferdinand
Wiese is herbenoemd in het bestuur.
Al met al was het een vlotte vergadering en om 21:20
konden de aanwezige leden zich op de nabeschouwing
storten.
Fabian Biesheuvel stopt met bestuur
Fabian is na 2 periodes gestopt met het bestuur. Een
wisseling naar een nieuwe
baan heeft hem daartoe
doen besluiten. Normaal
gesproken krijgen vertrekkende bestuursleden een
afscheidscadeau. Fabian
heeft aangegeven dat wat
hem betreft het gereserveerde bedrag terug mag
vloeien in de clubkas.
25 jaar lid
Afgelopen ALV konden we twee leden in het zonnetje
zetten, omdat ze al 25 jaar lid zijn van ’t Zwijntje.
Kopij voor de volgende nummers.
3 – 23 mei ‘19, 4 – 19 sept ‘19, 5 – 21 nov‘19,
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Fred de Ruiter is al lid sinds 1994 en van Jan Maarten weet ik de datum
waarop hij zich voor het eerst heeft aangemeld niet precies, maar dat moet
eind jaren tachtig geweest zijn. Na een onderbreking van ongeveer 5 jaar,
waarbij Jan Maarten lid was van de vereniging Grand Cru ’82 in Leidschendam, is Jan Maarten vorig jaar weer lid geworden bij ’t Zwijntje en in
totaal nu ook 25 jaar lid van onze vereniging.

Jan Maarten Teunissen
Parkeerverlichting

Fred de Ruiter

Hoog op de actielijst staat het repareren van de parkeerverlichting. Maar
de klusgroep wacht, terecht, op iets beter weer voordat zij een hoogwerker
regelen om de met verlichting aan de slag te gaan. De lampen zelf zijn al
wel aangeschaft.
Samenvoegen dinsdag- en woensdagavond?
Het bestuur gaat de komende tijd kijken of het verstandig is om de dinsdag
- en woensdagavond misschien samen te voegen op één speelavond. Aan
het samenvoegen van twee speelavonden zitten natuurlijk diverse voors
en tegens, daarom zullen we dat ook niet zomaar besluiten maar eerst
gaan luisteren naar wat de leden daar over te zeggen hebben.
Jubileum 40 jaar
In 2020 bestaan we 40 jaar. We zijn van plan het te vieren en op de ALV
zijn we gestart met het zoeken van een groepje leden die dat willen organiseren. Op de ALV hebben zich al twee leden aangemeld, maar we zouden
graag een werkgroep van ongeveer 5 leden hebben. Heeft u interesse laat
dat dan even weten aan een bestuurslid.
Met vriendelijke groet,
Ferdinand Wiese, secretaris
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Van de voorzitter
Beste Zwijnen,
Op woensdag 20 maart jl. is weer de jaarlijkse ALV
gehouden. Graag wil ik de 30 leden die naar de ALV
zijn gekomen nogmaals heel erg bedanken voor hun
komst en hun inbreng die avond.
Naast de 6 afmeldingen die we hebben ontvangen
waren er ongeveer 150 leden niet aanwezig op de
ALV.
Het idee van een ALV is dat het bestuur 1 keer per jaar verantwoording aflegt aan de leden van de vereniging en goedkeuring vraagt
voor de financiële administratie. Tevens kunnen er nieuwe bestuursleden worden voorgedragen, gekozen of herkozen. Allemaal zaken die
betrekking hebben op het wel en wee van de vereniging en de continuïteit. Daarnaast is het voor ons als bestuur ook prettig om de goedkeuring te krijgen van de leden of de nodige input om het ingezette
beleid waar nodig te wijzigen.
Tijdens de laatste ALV is uitvoering gesproken over de financiële
situatie van de vereniging en de plannen die het bestuur heeft om
deze situatie te gaan verbeteren. Het slagen van dit plan is waarschijnlijk van groot belang voor onze vereniging en zal niet gerealiseerd kunnen worden zonder de toestemming van de ALV.
Dat betekent dat er, bij goedkeuring van alle betrokken partijen zoals
de Rabobank en de SWS, ook goedkeuring van de leden gevraagd
zal moeten worden. De leden die op de laatste ALV aanwezig waren
zijn bijgepraat over de plannen en weten dus waarover het gaat. Ik
hoop dat we bij een volgende (tussentijdse) ALV op meer leden
mogen rekenen zodat we als bestuur ook een breed draagvlak kunnen krijgen voor de plannen die er zijn.
Nog heel even en dan start het buitenseizoen weer. Ik hoop dat het
net zo’n prachtig seizoen mag worden als vorig jaar.
Met sportieve groet,
Edward Zeevat
Voorzitter
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Bardienst tijdens de Zomercylus
Coby Mateboer is al een tijd uit de
running vanwege diverse kwaaltjes.
De laatste jaren was zij de vaste vrijwilliger voor de bardiensten op de donderdagavonden, maar dat zullen we de
komende zomercyclus dus moeten aanpassen. Daarom zijn wij van plan de
Zomercyclus met wisselende bardiensten te gaan doen.
Met name de leden die regelmatig de Zomercyclus bezoeken willen
wij oproepen deel te nemen aan het barrooster. Dat is dus dezelfde
insteek als we voor de andere speelavonden en -middagen
hanteren. De avond wordt geopende door een medewerker met
een sleutel en er kan altijd geholpen worden bij het afsluiten. Op de
eerste avonden van de zomercyclus komen we langs met het
rooster en kun je je opgeven.
Met vriendelijke groet
Ferdinand Wiese

In Memoriam Bert Vliek
Bert Vliek is in 1999 lid geworden van onze vereniging en in die 20
jaren hebben wij hem als een rustige en hulpvaardige man leren kennen. Bert speelde m.n. op de middagen waar hij voor de gezelligheid
een balletje kwam gooien. Op de maandagochtend was hij vaak op de
club aanwezig om te helpen bij het onderhoud van de accommodatie.
Zelf heb ik Bert tijdens het opruimen na het Bataviatoernooi mogen
ervaren als een man die zich naar vermogen wil inzetten ten bate van
onze vereniging. Bert heeft de 81-jarige leeftijd mogen bereiken en in
hem verliezen wij een gewaardeerd lid.
Fred de Ruiter
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In Memoriam Fred Tiggelhoven
Fred Tiggelhoven was nog niet zo heel lang lid van onze vereniging, maar in
die korte tijd vanaf 2011 heeft de club hem als een zeer aimabele man leren
kennen die zeker ook zijn vrijwillige bijdrage aan de vereniging op zich nam.
Vlak voor zijn plotselinge en veel te vroege overlijden heb ik samen met
hem een bardienst mogen draaien en uit de gesprekjes die wij voerden is mij
bijgebleven dat hij moeite had met de grote of kleine gebreken rond het ouder worden. Zo vertelde hij me dat het autorijden lastiger werd door de oogproblemen die hij had en dat hij alleen nog de makkelijke ritten zelf deed en
anders koos voor het openbaar vervoer.
Tragisch dat een hartstilstand in een tram in Rotterdam hem fataal is
geworden. In Fred verliezen wij een graag geziene vrijwilliger van onze
vereniging.
Fred de Ruiter

In Memoriam Rutger de Ruiter
Rutger de Ruiter was sinds 1 maart 1992, net na zijn pensionering, lid van
onze vereniging en in die bijna 27 jaar heeft hij zich laten zien als een actief
lid dat zich met volle energie inzette voor zijn club. In die beginjaren van zijn
lidmaatschap moest er bij de vereniging veel werk verzet worden om de
huidige accommodatie gestalte te geven en als echte doener kon Rutger
zich daarin helemaal in uitleven. Ook in de jaren daarna droeg hij zijn
steentje bij in het onderhoud van de accommodatie, de wekelijkse schoonmaakdienst en de hand- en spandiensten bij de diverse evenementen. Op
hoge leeftijd bleef hij z’n mannetje staan en wilde hij eigenlijk alles nog zelf
doen, ook al moest hij dat een dag later bezuren. Het loslaten van zijn taken
en het overdragen van zijn werkzaamheden kostte hem moeite en dan kon
hij wel eens kribbig reageren als het niet ging zoals hij vond dat het moest.
Door al die jaren van inzet en passie voor onze club was het dan ook niet
verwonderlijk dat Rutger door het bestuur als eerste werd uitgeroepen tot Lid
van Verdienste Goud, een eretitel die tot nu toe aan slechts 2 leden is toegekend. Rutger was iemand van de gezelligheid van de vereniging en het
boulen kwam meestal op de tweede plaats. De laatste jaren toen de gezondheid hem steeds meer in steek liet bracht hij zijn vrouw Gerrie voor het
boulen naar de club maar ging hijzelf met een sjekkie en soms een borreltje
zitten toekijken. In Rutger verliezen wij een markant lid, een man die veel
voor onze club betekend heeft.
Edward Zeevat
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Kubb toernooi
Het 1e kubb toernooi georganiseerd door ’t Zwijntje is een feit.
Zaterdag 26 januari was het dan zover. Het was so wie so een
bijzonder toernooi, omdat het binnen gespeeld werd en op split in
plaats van op gras. Er waren 8 banen uitgezet en dus konden er 16
teams meedoen. Dat was natuurlijk spannend omdat we echt niet
weten hoeveel belangstelling er is. Gelukkig was het toernooi uitverkocht. 10 teams van ’t Zwijntje en 6 teams vanuit de rest van
Nederland. Toen ik de webmaster - van de website waarop landelijk de toernooien worden bekend gemaakt - verzocht om het toernooi op zijn site te zetten, kwam de vraag of het toernooi voor
iedereen openstond. Dat was zo dus schreef hij zelf ook. Een
goede speler met een maatje die al drie keer kampioen van
Nederland is geweest en 1 keer kampioen van België. Uiteindelijk
wonnen zij het toernooi dan ook. Door de vermelding op de website
kwamen er ook 2 teams van de club Pleinvrees en dat bleken ook
goede spelers te zijn. En er waren twee teams vanuit WijchenNoord alwaar wijzelf met een team afgelopen zomer hadden gespeeld. Deze mensen namen ook 4 spellen mee, met de vier spellen van onze leden hoefden we dus geen spellen te kopen. Tot slot
nog een team vanuit Apeldoorn, maar geen Zwijntjes.
We begonnen om 12:00 met de
opening en enige uitleg van de
spelregels, want er waren meerdere
spelers die het voor de eerste keer
speelden.
Na de loting voor de indeling van
poultjes van 4 werden er drie wedstrijden gespeeld. De nummers 1 van elke
poule kwam in poule A terecht, de
nummers 2 in poule B, en zo verder tot
en met poule D. In die poules werden halve finales gespeeld en tot
slot een finale en een wedstrijd om de 3e plaats in die poule. In de
hoofdpoule werd de finale gespeeld om 2 gewonnen partijen. Bij de
2e partij van die finale was (bijna) iedereen klaar en dus was er
veel publiek. De finale ging tussen Westkust Kubb en Pleinvrees 2
en werd gewonnen door Westkust Kubb gewonnen met 2-0.
Door sponsoring van Zeevat konden alle spelers een prijs uitzoeken van een tafel met prijzen in natura. De sfeer was de gehele
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middag uitstekend en er is geen onvertogen woord gevallen.
Uiteraard kwam de vraag of we dit elk jaar gaan doen en het bestuur
(met 3 bestuursleden aanwezig en meegespeeld) heeft toegezegd om
het toernooi een vervolg te geven.
Een opmerkelijke uitslag wil ik u niet onthouden en dat is de uitslag in
de voorronden in de poule met de uiteindelijk kampioen. Adam en
Eva (Marco van Wageningen en Jeanet Hargers) wonnen toen van de
uiteindelijk winnaars. In diezelfde poule speelden ook Pleinvrees 1 en
Wijchen Noord, het was dus een zeer sterke poule.
De volledige uitslag is
Poule
A

Plaats
1e

Speler 1
Tony van
Leeuwen
?
Dick de Deugd

Speler 2
?

2e
3e

Teamnaam
Westkust
Kubb
Pleinvrees 2
De Dikkies

B

4e
1e

Krist
Docter

Martin Krist
Henk Docter

Kleinzoon
Diana Logtenberg

C

2e
3e
4e
1e

Pleinvrees 1
Zeevat
Landwier
De (H)outjes

?
Dochter
Patrick de Deugd
Henk Niemeijer

2e

De Kubbsmijters
Wijchem
Noord
Black and
White
Adam en Eva

Egbert Storming
Edward Zeevat
Erwin Landwier
Rob van der
Eerden
Krister Horn
Berry Verhoeven

Iris

Hans

Corrie vd Brink

Willemien Werkman
Marco van
Wageningen
Gerard van
Schooten
Maria
Campschroer
Henk vd Brink

Paul de Bruin

3e
4e
D

1e
2e
3e

Zwijnen
keutels
LBG

4e

De Prutsers

Jeanet Hartgers
Hans Tijssen
Corrie vd
Boogaard
Dick Werkman
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?
Charles Rijken

Speler 3

Fabian
Biesheuvel
Peter
Hietbrink
Zoon

Leidy van Beek

Henk
Campschroer

Nieuwe leden
Jamie Lieferink
Het Kasteel 257
7325 PD Apeldoorn

Anton Wubbolts
Kruizemuntstraat 23
7322 LB Apeldoorn

Chantal Kamphuis
Lavendelstraat 12
7322 PH Apeldoorn

Einde lidmaatschap
Wim Koldenhof

Wim Bouwman

Overleden
Bert Vliek
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Penningen
Het financiële jaarwerk is weer achter de rug, de administratie
van 2018 is afgesloten, de jaarrekening is opgesteld en de
Kascommissie heeft de Algemene Vergadering geadviseerd
om het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële
beleid. De begroting is goedgekeurd en beide jaarstukken zijn
doorgestuurd naar de Rabobank en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Nu breekt de tijd aan om alle stukken te
archiveren en de administratie voor het nieuwe jaar klaar te
zetten. Normaal gesproken is dit een klusje van enkele uren
maar dit jaar heb ik ervoor gekozen om de financiële administratie grondig op
te schonen en weer in een nieuw jasje op te tuigen. Dat kost nu veel extra
energie maar het zal mij straks tijd gaan besparen.
Op het moment dat de begroting op de ALV werd gepresenteerd was deze
helaas eigenlijk alweer voor een deel achterhaald. Bij het opstellen van een
begroting ga ik o.a. uit van het programma van activiteiten en toernooien van
de Commissie Sportzaken en daarop worden dan de inkomsten en uitgaven
van deze commissie en de kantinecommissie gebaseerd. Als dan blijkt dat
het Sextettentoernooi van maart wordt afgelast en andere geplande toernooien dit jaar niet gerealiseerd kunnen worden dan ontstaat er meteen een gat
in de begroting. Gelukkig wordt dit onverwacht voor een deel gecompenseerd door extra NPC-teams die het komende winterseizoen in onze accommodatie gaan spelen.
Ook is niet in deze begroting opgenomen de mogelijke wijziging van onze
hypotheek bij de Rabobank. Het verstrijken van een rentevast periode was
aanleiding om eens goed naar onze financieringen te kijken en op dit moment zijn wij met de Rabobank in gesprek over een nieuwe hypotheek. Met
deze omzetting proberen wij te bewerkstelligen dat onze liquiditeitspositie zal
verbeteren en dat wij over voldoende kapitaal gaan beschikken om de nodige investeringen te kunnen gaan doen. De bank lijkt ons hierin te gaan ondersteunen en nu is het nog wachten op de goedkeuring van SWS.
De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
heeft zich destijds garant gesteld voor de
hypotheek die wij voor de verbouwing in
2009 hebben afgesloten en eist dat wij
alleen met hun instemming nieuwe leningen mogen aangaan. Onze jaarrekening
wordt ook jaarlijks door de SWS beoordeeld. Dus voor deze verandering van de
hypotheek hebben wij toestemming gevraagd bij de SWS.
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De begroting 2019 zoals u deze hebt kunnen lezen is geschreven in januari/
februari van dit jaar en gebaseerd op de zaken die op dat moment bekend
waren. De realiteit lijkt inmiddels toch een heel andere richting uit te gaan.
We zijn bezig om subsidie aan te vragen voor de vervanging van de CVketels en de heather in de speelhal. We gaan ervan uit dat voor deze noodzakelijke investeringen subsidie wordt verkregen en/of dat dit mogelijk wordt
gemaakt door de gewenste aanpassing van de hypotheek.
Verder zal er de komende periode een nieuwe AED aangeschaft worden en
zal er een cursus reanimeren georganiseerd worden om leden in staat te
stellen op de juiste manier met de AED om te gaan. Wij zoeken nog vrijwilligers die aan deze cursus van 1 dagdeel willen deelnemen.
Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter,

Vrijwilligers: hoe gaan we daar mee om?
Zoals iedereen weet draait onze vereniging op en door vrijwilligers.
Van bestuur tot de schoonmaakploeg. Super natuurlijk, want zonder deze
mensen heeft de club eigenlijk geen bestaansrecht meer.
Maar hoe gaan mensen om met deze vrijwilligers?
Natuurlijk denk je meteen dat iedereen dankbaar is dat er een select groepje
zijn/haar vrije tijd opgeeft om de club te laten draaien. Helaas weet ik uit
eigen ervaring dat dit niet altijd het geval is.
Leden zijn soms ronduit onbeschoft in de benadering van hetzij vrijwilligers,
bestuursleden of commissieleden. Het maakt ze niet uit.
In de ogen van sommige passen de genomen acties niet in hun denkbeeld
en daar wordt dan kritiek op gegeven, vaak achter de rug om van deze
mensen. Kritiek is natuurlijk niet erg, mits het bij de juiste persoon terecht
komt. Helaas gebeurd dit zelden tot nooit.
De manier van benaderen is soms ronduit asociaal te noemen. Deze mensen
snappen helaas niet dat er vrijwilligers zijn die een drukke baan hebben en
daardoor niet op stel en sprong de club kunnen voorzien van producten, of
raad en daad.
Hier is voor mijn gevoel geen begrip voor en dat wordt ook zo geuit, vaak
onderling zonder iemand erop aan te spreken.
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Dit vindt ik persoonlijk erg kwalijk. Dit ontneemt voor sommige vrijwilligers de
lol om het te doen.
“Waar doe ik het eigenlijk nog voor” spookt regelmatig door mijn hoofd als er

weer een ondankbare opmerking door de kantine klinkt.
Per week stop ikzelf gemiddeld 3 uur in de club, meestal achter de
schermen, dit bovenop mijn vaste fulltime baan in de Horeca (dus
wisselende diensten, laat klaar, vroeg op). Vaak wordt vergeten dat, zoals
eerder al genoemd, er vrijwilligers zijn die naast hun club-belang ook nog 40
uur of meer werken. Dat deze mensen, als ze tijd hebben om een keer op
een clubavond te komen, graag hun sport willen beoefenen zonder een
discussie aan te moeten gaan, of bepaalde standpunten van de club te
moeten verdedigen.
Daarom vraag ik ook aan ALLE leden: Geef de vrijwilligers respect voor wat
ze doen. En daarmee bedoel ik ELKE vrijwilliger.
Van bestuurslid, schoonmaakploeg, klusjesman/vrouw, inkoper what ever.
Geef ze een blijk van waardering! Dit hoeft (en moet) niet alleen vanuit het
bestuur komen, maar ook van de ‘gewone’ leden. Anders ben ik bang dat ik
straks niet de enige ben die denkt “waar doe ik het eigenlijk nog voor?”.
Zover mijn beeld op onze super vrijwilligers!

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat onze mooie club kan blijven draaien op deze KANJERS!
Sportieve groet; Dennis van Kooten.
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Nieuws van district Oost
Wintercompetitie district Oost 2018-2019
Paul de Bruin en Lambert Ruijsch zijn 3e geworden in de 1e klasse.
De andere 2 teams van ’t Zwijntje in de 1e klasse:
Charles Rijken / Fenny van Vemde 9e
Herman Notten / Jacko Put 10e
‘t Zwijntje had geen teams in de lagere klassen.
Zomeravondclubontmoeting (ZACO)
De zomeravondclubontmoeting wordt gespeeld in 2 clusters.
‘t Zwijntje speelt in cluster 2. Speeldata en locatie zijn:
- 9 mei Avalon Sport Apeldoorn
- 23 mei ’t Zwijntje Apeldoorn
- 6 juni PC Doetinchem
Slotdag met barbecue 15 juni in ’t Harde
Zomercompetitie district Oost 2018-2019
De inschrijving voor de zomer competitie kan nog tot uiterlijk
maandag 8 april via Hans Tijssen.
De speeldata en locatie zijn:
- 2 juni JBV Enschede
- 23 juni JBV het Zuiderboeltje
- 25 augustus PV Gelre
Opleidingen
Er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar voor de opleiding regionaal
wedstrijdleider.
Deze wordt gehouden bij Avalon Sports te Apeldoorn in het 3e kwartaal. De juiste data zijn nog niet bekend.
Tevens start in het 4e kwartaal in Doetinchem een opleiding tot regionaal scheidsrechter.
Als de kosten een item zijn zal ’t Zwijntje bijdragen in de kosten.
Meld U aan want er zijn veel te weinig scheidsrechters en wedstrijdleiders bij ’t Zwijntje.
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Verjaardagen in april
5 april Nellie Hobelman
6 april Willy Simons
6 april Leidy van Beek
13 april Roy Derks
14 april Marga Hartgers
16 april Hennie Wrekenhorst
17 april Corrie van den Brink
19 april Cor Oostenenk

20 april Gerben Draisma
21 april Heimen Top
21 april Ineke Krijt
23 april Cees de Vries
23 april Jeroen Brinks
29 april Wil van der Hoeff
29 april Fred de Ruiter

Verjaardagen in mei
2 mei Willemien Werkman
8 mei Antoon van het Erve
10 mei Jaap Kamphuis
16 mei Jan Toet
19 mei Joop Pieren
19 mei Nel van Mil
21 mei Gerrie Marchal

21 mei Wim Boluijt
25 mei Emile Zwiers
25 mei Dirk Breedijk
27 mei Andrea Schaufeli
29 mei Jan-Maarten Teunissen
30 mei Dick de Deugd

Verjaardagen in juni
1 juni Ben Dolman
3 juni Frans de Haan
5 juni Jeanet Hartgers
6 juni Gerrit ten Hoven
8 juni Otto van Westerveld
9 juni Frank Schepers
9 juni Mischa Beemster
10 juni Diana Logtenberg
12 juni Anette van Velzen

14 juni Simon Meijer
17 juni Jan Buwalda
21 juni Mario van Duren
25 juni Anneke Biesheuvel
25 juni Teake van Bilzem
26 juni Henk Docter
29 juni Dineke Klopman
30 juni Conny Vos

18

De doorgeef-boule
Een rubriek om elkaar beter te leren kennen

Als gevolg van een communicatiefout is er in deze editie van de Ptank
geen doorgeef-boule.
De volgende doorgeef-boule zal worden geschreven door
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……
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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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