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Van de voorzitter,

Geachte leden,

Het eerste kwartaal zit er alweer op en dus tijd voor het, 
nieuwe boekje.

Wij hebben van de strenge winter hier in Benidorm weinig mee gekregen
maar het leek mij wel weer eens leuk voor de achterblijvers dat er deze 
winter weer een weekje geschaatst kon worden. Alleen denk ik dat er niet 
veel leden zijn geweest die hier gebruik van hebben gemaakt.
Inmiddels is het voorjaar weer aangebroken en op het moment dat ik dit 
op papier zet, zijn wij nog 2 weken van onze terugreis af en dus proberen 
we daar nog maar niet aan te denken en nog even van dit mooie weer te 
genieten. 
Terug kijkend op onze tijd hier zijn wij toch blij dat wij doorgezet hebben 
al liep de heenreis niet zoals gepland. We zouden half november per 
auto naar Spanje af reizen en hadden een overnachting in Frankrijk 
gereserveerd. Twee weken voor die tijd kregen wij een telefoontje van het 
hotel in Frankrijk dat deze wegens Corona gesloten was. Daar de afstand 
die we moesten rijden ruim 2000 km. is, vonden we het niet verstandig dit 
in een keer te rijden. We hebben de auto, afgeladen met onze bagage, 
op transport gezet en zijn zelf 4 dagen later met het vliegtuig gegaan. In 
Alicante aangekomen werden we opgehaald door een taxi die ons gelijk 
naar de plek bracht waar we de auto op konden halen. Al met al goed 
geregeld.
Terug kijkend op de vrijheid die we vanwege de Corona hier in Spanje 
hebben gehad denk ik toch dat we al met al hier meer vrijheid hebben dan 
in Nederland. Wij hebben nog vaak kunnen boulen, hebben mooie tripjes 
gemaakt,met de kerst en jaarwisseling uit eten geweest (we moesten wel 
voor 24.00 uur weer binnen zijn). Veel winkels waren gewoon open en op 
4 weken na konden we lekker op de terrasjes zitten. Wel was het Engelse 
gedeelte van Benidorm volledig gesloten daar er geen Engelsen deze 
kant op konden komen en in die wijk dus niets te doen was. 

Tijdens ons verblijf hier heb ik regelmatig kontakt met het thuisfront 
gehouden en ben dus van alles op de hoogte. Zo heb ik vernomen dat er 
diverse leden, in meer of mindere mate met het Coronavirus besmet zijn 
of zijn geweest en ik hoop dat zij hier zonder kleerscheuren uit gekomen 
zijn.

Het bestuur had voor alle leden, als hart onder de riem, tijdens de kerst 
een kerstbrood verzorgd, daarvan hebben wij erg veel positive reacties 
ontvangen waaruit toch weer blijkt dat wij als bestuur goed bezig zijn.

Ons jubileum

Op 8 mei zou de vereniging ons 25 jarig bestaan vieren. Hiervoor is 
tijdens de ledenvergadering een feestcommissie in het leven geroepen 
bestaande uit Freek, Hennie, Anky en Ries. Zij zijn druk met de 
voorbereidingen bezig maar ook hiervoor geldt de vraag, kunnen wij dit 
door laten gaan of moeten wij het tot nader tijdstip verplaatsen. Dit alles in 
verband met de Corona. Laten we hier het beste van hopen.

Spelen

Ondanks dat er al diverse van ons gevaccineerd zullen zijn blijft 
voorzichtigheid geboden.Van de bestuursleden heb ik al vernomen dat, 
vanwegen de avond klok de dinsdagavond tijdelijk verplaatst is naar de 
middag. Ik vind dit een goede oplossing maar hoop, zeker voor ons nog 
werkende leden, dit weer spoedig terug gedraaid kan worden.
Toch blijf ik positief en hoop op dat we op zo’n kort mogelijk termijn weer 
normaal met het boulen te kunnen beginnen.
Mocht je het boulen toch erg missen en graag een balletje willen gooien 
zet dan een mondkapje op, gebruik je eigen butje, houd afstand en kom 
spelen. Laat Corona niet je leven bepalen.

Brand in “de Vluchthaven”

Dan een heel ander punt, op 14 december is een beginnende brand 
in “De Vluchthaven” ontstaan. Gelukkig kwam Tine van Maatvast hier 
tijdig op in, waardoor de schade relatief beperkt is gebleven. Toch is er 
dusdanige schade ontstaan waardoor de stroom en water afgesloten zijn. 
Inmiddels is de gemeente met de werkzaamheden begonnen en laten 
we hopen dat ook dat spoedig verloopt zodat alles weer z’n normale weg 
kan gaan. De kans bestaat, dat we met een paar leden de handen uit de 
mouwen moeten steken om onze kantine weer in goede staat te krijgen. In 
dat geval hopen wij op jullie te kunnen rekenen.

           Uw voorzitter



Brand in “De Vluchthaven 
(Lijnden, 14 december 2020)

Dorpshuis De Vluchthaven 
op de Schipholweg is 
maandagmiddag op het 
nippertje aan een grote brand 
ontkomen. Tine Buis van 
Maatvast kwam die dag net 
op tijd bij “De Vluchthaven” en 
constateerde dat er iets goed 
fout was.

De brandweer werd opge-
roepen vanwege rook in het 
pand. In de meterkast was een 
waterleiding gaan lekken op 
elektra, dit zorgde weer voor 
kortsluiting met rookontwikke-
ling als gevolg. Gelukkig was 
er nog geen brand uitgebroken 
en werd de rook op tijd opge-
merkt. De brandweer heeft met 
een overdrukventilator de rook 
uit het pand geblazen.



Nieuwe sponsor

Beste leden,
Mag ik u voorstellen aan 
onze nieuwe hoofdsponsor voor de 
aankomende 3 jaar. Het sponsorbord is al in onze hal 
opgehangen.

Een van onze leden, JO PICAVET heeft 
deze hoofdsponsor voor ons binnen 
gehaald waarvoor wij hem zeer 
dankbaar zijn.
Naast de sponsoring van de kleding 
heeft PARO hij ons voor de komende 
3 jaar een eenmalig bedrag van 
€ 1500,00 toegezegd waarvan de helft 
inmiddels voldaan is.

Het bestuur wil een ieder er duidelijk op wijze, dat bij toernooien en 
wedstrijden die door de bond zijn georganiseerd of zijn goedgekeurd,
dat het wenselijk is alleen de kleding van onze hoofdsponsor PARO 
te dragen. Wij hopen op jullie begrip.

Door de corona is de productie van de kleding iets vertraagd maar 
wij hopen, voordat de wedstrijden weer beginnen  alles binnen te 
hebben.

                                    Namens het bestuur

Anie van Amsterdam

Vorige week heeft het bestuur 
vernomen dat Annie van 
Amsterdam toch wel ernstig ziek 
is. Na dit gehoord te hebben 
heeft Freek kontakt met haar 
opgenomen en Ankie gevraagd 
een bloemetje bij haar langs te 
brengen.

Haar reactie lezen jullie hier onder.

Freek en alle anderen,

Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen.I k probeer er 
nog wat van te maken en hoop met warmer weer nog 
1 maal te jeu de boulen.

Lieve groeten Annie.

Wij wensen Annie veel sterkte en hopen haar toch nog wel 
op onze banen te zien.
                                                               Het bestuur



 Geluk speelt in dit spel een grote rol

Is deze uitspraak eigenlijk wel waar?
Als je het als een spel beschouwt, dan klopt dit in veel gevallen. Echter, 
wij spelen geen spel, maar bedrijven een sport. Jeu de boules is voor 
velen een spel, maar petanque is toch echt een sport. Het NOC*NSF 
kwalificeert het petanque bij de mannen als internationale wedstrijdsport 
en bij de vrouwen als topsport. 

Waarom dit verschil?

Het NOC*NSF heeft een aantal criteria waaraan 
een sport moet voldoen om als topsport 
gekwalificeerd te worden.
Een daarvan is het aantal landen dat deelneemt 
aan het WK inclusief de voorronden. Bij vrouwen 
ligt dit aantal lager dan bij de mannen.
Maar wanneer is een bezigheid nu een sport en 
wanneer een spel?
Op internet kom je de volgende definitie van sport tegen:
Een sport is een fysiek spel (bijvoorbeeld basketbal) of denkspel 
(bijvoorbeeld schaken) dat volgens regels in competitieverband of 
recreatief kan gespeeld worden. Het heeft als doel het lichaam of de 
hersenen te stimuleren naar meer, hetzij door middel van lichamelijke 
bewegingen en-of denkoefeningen.

Wikipedia geeft de volgende kenmerken van sport aan:

• Een sport heeft een vastgelegd aantal regels die bij alle spelers   
 bekend behoren te zijn. Deze kunnen in de loop der tijd en van plaats   
 tot plaats verschillen. Toernooien kunnen hun eigen aanvullende regels  
 stellen, maar er is in beginsel een vast aantal van overeengekomen en  
 aanvaarde regels.
• Een sport heeft een competitieaspect. Dit kan zijn in een rechtstreeks   
 treffen met andere spelers, of in de zin van het vestigen van een score.

• Een sport wordt beoefend voor het plezier van de deelnemers en/of   
 van de toeschouwers; of omwille van het aanzien van een land, stad,   
 club enzovoort.
• Een sport bestaat uit een fysieke of mentale activiteit, uitgevoerd   
 individueel of in teamverband, met of zonder tegenspelers om van te   
 winnen (bijvoorbeeld voetbal), of om een doel te bereiken (bijvoorbeeld  
 bergbeklimmen), of om gezondheidsredenen (bijvoorbeeld zwemmen).
• Het primaire doel van een competitie is om volgens de regels te   
 winnen, en niet om esthetische, artistieke of financiële redenen.
 Van spel zegt Wikipedia het volgende:
Een spel is een activiteit, buiten de gewone dagelijkse bezigheden, 
waaraan een of meer mensen deelnemen, als vermaak en/of om een of 
meer vaardigheden of talenten ten volle te benutten of te vergroten.

Om een eenvoudige indeling te maken kan je zeggen dat petanque als 
sport beoefend wordt als er sprake is van een competitieverband en het is 
spel als het om vermaak gaat.
Dit betekent dat onze clubkampioenschappen en clubtoernooien sport is 
en op de woensdagmiddag het spel beoefend wordt. Voor de dinsdag- en 
donderdagavond ligt dat voor een aantal leden iets anders. Een deel ziet 
dit als vermaak en een deel ziet dit als onderdeel van de sport, namelijk 
het trainen. In de februari-editie van de Butterfly komen we hierop nog 
terug.
Maar nu dan terug naar de kop van het artikel.
Speelt geluk een grote rol?
Een lastig vraagstuk.
Geluk komt zeker voor bij het petanque. Echter de sportbeoefenaren 
proberen juist door trainingen en ontwikkeling van de techniek het 
tegengestelde van geluk, pech, te voorkomen. De ware competitiespelers 
doen er van alles aan om de factor geluk uit te sluiten, want geluk kan zo 
maar omslaan in pech. Geluk voor de ene partij is pech voor de andere 
partij. U kent dat wel.



Train bij het schieten op:

• IJzer op ijzer schieten (een boule over de grond komt veel steentjes   
 tegen en kan makkelijk uit de richting raken)
• Werp met een rustige beweging. Hard gooien hoeft niet (het gewicht   
 van de boule is voldoende om het doel te verplaatsen); Bij een    
 rustige worp zal een misser niet meteen resulteren met een    
 boule over de achterlijn. De misser doet dan in ieder geval nog een   
 beetje mee in de verdediging.

Train ook op tactiek:

• Stap op het juiste moment over op de verdediging. Als jouw equipe nog  
 twee boules heeft en de tegenstander vier of meer, dan mag je niet   
 meer op punt spelen, maar moet je zorgen dat de tegenstander moeite  
 krijgt met het scoren van meer punten.
• Als de tegenstander hun eerste boule op het but plaatst en jouw tireur   
 mist tweemaal, dan mag je met plaatsen nog een keer aanvallen, maar  
 de rest van de boules moeten als verdediging dienen. Vergeet daarbij   
 niet een boule achter het but te plaatsen om te voorkomen dat bij het   
 naar achteren verplaatsen van het but de tegenstander ineens alle   
 ruimte heeft om punten te scoren.
Dus ban het geluk uit of eigenlijk voorkom pech, dan heeft de tegen-
stander geen geluk.

Geef je boule de juiste opdracht!

Hierbij een paar voorbeelden van geluk en pech.

• Equipe A speelt de vierde boule tien centimeter voor de but op punt.   
 Equipe B besluit te schieten. Het schot is helemaal uit de richting   
 en raakt een andere boule. Deze boule ketst op de puntboule en blijft   
 daar liggen. Een geluk voor equipe B en pech voor equipe B.
• Ook bij het plaatsen zie je dit gebeuren.   
 Een boule, die de verkeerde richting   
 meekreeg, komt via een andere boule toch  
 op punt. Ja dat is geluk.
• Een equipe besluit tot schieten. Het is   
 een goed schot, maar heeft ook een   
 gelukkig afloop. De geschoten bal of de   
 geworpen bal neemt een tweede boule   
 van de tegenstander mee, waardoor   
 er meer boules op punt komen. Dit is echt  
 ook geluk want er werd niet op dit resultaat  
 gespeeld.
• Equipe B heeft geen boules meer en   
 equipe A nog twee om bij te plaatsen. 
 Bij het plaatsen wordt een boule van equipe B op dertig of    
 veertig centimeter voor het but opgespeeld en op punt gebracht. Het   
 wanhoopschot daarna is mis en de werpronde gaat verloren. Meestal   
 wordt door de teleurstelling ook de volgende werpronde verloren en zo  
 kan een partij naar de andere kant wentelen.

Hoe voorkom je nu pech?

De oplossing is trainen.
Train bij het plaatsen op:

• Het kiezen van de juiste donnee (de plaats waar de boule neer moet   
 komen om het gewenste resultaat te krijgen);
• Recht werpen (draai niet met je hand tijdens de worp);
• Het met de juiste snelheid werpen (houd de snelheid van de zwaai   
 naar voren in toom).



Dag DATUM ONDERWERP MELDEN AANVANG INFORMATIE/ADRES

zat 1 Kool - Lijnden toernooi 09.30 10.30 Schipholweg 649 Lijnden
zat 8 25 jarig Jubileum 10.30 ???? Schipholweg 649 Lijnden
zat 22 Pinkster Eurotoernooi 5 12.30 13.00 Schipholweg 649 Lijnden
woe 26 Jan van Steijn Bokaal ( DSR ) 12.00 12.30 Sportpark De Zanderij Hillegom

zat 5 Eurotornooi 6 12.30 13.00 Schipholweg 649 Lijnden
don 17 Man & vrouw toernooi 12.30 13.00 Schipholweg 649 Lijnden
zon ??? 4 Buren toernooi 11.30 12.00           ??????????
woe 30 Jan van Steijn Bokaal ( DSR ) 12.00 12.30 Thomsonstraat 3 Zandvoort

don 8 Eurotoernooi 7 12.30 13.00 Schipholweg 649 Lijnden
zat 24 Zomer melee toernooi + BBQ 11.30 12.00 Schipholweg 649 Lijnden
zon ??? 4 Buren toernooi 2e 11.30 12.00           ??????????
woe 28 Jan van Steijn Bokaal ( DSR ) 12.00 12.30 v.d.Marckstraat 19a Leiderdorp

zon ??? 4 Buren toernooi 3e 11.30 12.00           ??????????
zat 14 Eurotoernooi 8 12.30 13.00 Schipholweg 649 Lijnden
woe 25 Jan van Steijn Bokaal ( DSR ) 12.00 12.30 Sportpark De Zanderij Hillegom
zon ??? 4 Buren toernooi 4e 12.00 12.30           ??????????

Alles onder voorbehoud

augustus

Toernooikalender Pétanque Lijnden
mei - augustus 2021

mei

juni

juli



R O O S T E R  K A N T I N E  2 0 2 1

Donderdag   1 April Andre Heysteeg

Zaterdag   3 April          Ank van Tienderen 

Dinsdag   6 April Jan Tuuk

Donderdag   8 April Hennie Visser

Zaterdag 10 April Rien Visser

Dinsdag 13 April Johanna Overduyn

Donderdag 15 April Gerard Claassen
  Annie Blom
 
Zaterdag 17 April Ries van Groningen

Dinsdag 20 April Freek Vogelaar
 
Donderdag 22 April Hennie Visser
     
Zaterdag 24 April Ank van Tienderen
   
Dinsdag 27 April Frank de  Ridder

Donderdag 29 April Maja v.d. Linden
   
Zaterdag   1 Mei Johanna Overduyn

Dinsdag   4 Mei Rien Visser
 
Donderdag   6 Mei     Adri Nettie

Zaterdag   8 Mei Hennie Visser

Dinsdag 11 Mei Freek Vogelaar

Donderdag 13 Mei Tonny Harte

Zaterdag 15 Mei Andre Heysteeg

Dinsdag 18 Mei Rien Visser

Donderdag 20 Mei Gerard Claassen
  Annie Blom

Zaterdag 22 Mei Ank van Tienderen

Indien u verhinderd 
bent dient u zelf voor 

vervanging te zorgen of 
met iemand te ruilen

R O O S T E R  K A N T I N E  2 0 2 1

Dinsdag 25 Mei Johanna Overduyn

Donderdag 27 Mei Adri Nettie

Zaterdag 29 Mei Ries van Groningen 

Dinsdag   1 Juni Jan Tuuk

Donderdag   3 Juni Maja van de Linden

Zaterdag   5 Juni Andre Heysteeg

Dinsdag   8 Juni Rien Visser

Donderdag 10 Juni Hennie Visser

Zaterdag 12 Juni Ank van Tienderen

Dinsdag 15 Juni Jan Tuuk

Donderdag 17 Juni Adri Nettie

Zaterdag 19 Juni Ries van Groningen

Dinsdag 22 Juni Rien Visser

Donderdag 24 Juni Adri Nettie

Zaterdag 26 Juni Hennie Visser

Dinsdag 29 Juni Johanna Overduyn 

Donderdag   1 Juli Andre Heysteeg



De eerste zomerse dag

Op 20 februari hebben we weer, mede door het prachtige weer, voor het 
eerst met grote opkomst buiten kunnen spelen. Mijn dank gaat naar 
Jan - Ries en Freek die voor een gezellige middag met hapjes en drankjes 
hebben gezorgd, het was heel gezellig.

Groet André Heijsteeg

In de schijnwerpers: In de schijnwerpers: 
Naam: ........................................... Henk Hollander

Lid sinds: ..................................... 2015

Beroep: ........................................ Gepensioneerd

Favoriete eten: ............................ stamppot met worst en spek

Favoriete drinken: ....................... Bier / Wijn

Favoriete film: ............................. Oorlogfilms

Favoriete tv-programma/serie: .. Sport

Ik zou weleens wakker willen worden naast:  Chantal Jansen

Wat zou je willen veranderen of aanpassen bij de club:  Niets

Wat is je favoriete vakantieland: Portugal

De volgende persoon voor in de schijnwerpers is: Arie Blom



Pilota
Wat is dat?

Petanque een variant van jeu de 
boules dat kennen we wel. De 
vroegste vorm van petanque werd 
gespeeld door de oude Grieken. 
Dit was een kracht sport. De 
Romeinen hebben er later een 
behendigheidsspel van gemaakt. 
Je nam een aanloop en wierp je 
boules richting het houten balletje. 
Dit lijkt op de vorm zoals we die 
nu nog kennen.
De huidige vorm ontstond in 1907 
in de de buurt van het franse 
Marseille. De spelregels werden 
aangepast. Je nam geen aan-
loop meer, dat konden de oude 
mannetjes niet meer. De werper 
moest op zijn plaats blijven staan 
in een cirkel als hij de metalen bal 
wierp. Zo spelen wij petanque. Wij 
spelen deze winter vanwege de 
corona afspraken meestal tê-
te-à-tête. Ook leuk, want je moet 
op eigen kracht kunnen scoren. 
Voor veel van onze leden kwam 
het er niet van om het afgelopen 
jaar en deze winter te spelen. Je 
vraagt je dan af, waar vullen we 
onze tijd dan mee?

Wat mezelf betreft heb ik deze 
winter niet stil gezeten. Af en toe 
een balletje gooien en voor de 
rest van de tijd heb ik mijn oude 
hobby’s weer eens opgepakt.
Er is een spreekwoord dat zegt: 

“één beeld zegt meer dan duizend 
woorden”.
- Beelden maak ik met mijn foto-
toestel en filmcamera. Ik monteer 

de foto’s en video- beelden tot 
een film en zet er een achter-
grondmuziekje bij. Meestal gaan 
de video’s over onze kleinkinde-
ren en onze vakantiereizen. Leuk 
om dit later nog eens terug te 
zien.
-Een ander beeld: een beeld 
schilderen op een schildersdoek. 
Tijdens onze vakanties bezochten 

Abstract Abstract 

Abstract Abstract 

we de grotten in Frankrijk en in 
Zweden. 
De rotstekeningen inspireerden 
mij om het na te maken. 
De tekeningen kraste ik in ter 
plekke gevonden stenen. 
Nu schilder ik op doek, een land-
schap of een abstract beeld. 

Leuk is het werken met kleuren.
-Een beeld houwen in steen. In 
mijn atelier sta ik te hakken, te 
slijpen of te vijlen totdat er een 
beeld ontstaat. Er zijn meerdere 
steensoorten die hier geschikt 
voor zijn. 

Het liefst werk ik met albast of 
marmer. Voor een beeld ben ik 
toch gauw twee maanden bezig. 
Het laatste beeldje wat ik nu maak 
is voor mijn jongste kleinkind, dat 
snel geboren gaat worden. Als 
herinnering aan zijn/haar opa.
Ik vind het leuk om een aantal 
schilderwerkjes en beelden met 
jullie te delen.

SchilderspaletSchilderspalet

De Noormannen ( leisteen)De Noormannen ( leisteen)

Schelp (Schelp (marmermarmer))



Mijn uiltje Mijn uiltje 
((zandsteenzandsteen))

Etruskische vrouw Etruskische vrouw 
((italiaans zandsteenitaliaans zandsteen))

Oh ja, wat is pilota?

toeschouwers. De bal wordt met 
de vlakke hand naar de overkant 
geslagen, de tegen partij vangt 
de bal op en slaat de bal terug. 
Bij de speelhal is ook meestal een 
bar en een restaurant om tapas 
te eten. Vroeger werd pilota op 
straat gespeeld. Dat moest een 
straat zijn zonder balkons en 
andere obstakels.
Bij het petanque komen we wel 
vaak obstakels tegen, de bal van 
de tegenpartij die weg moet. Ik 
hoop jullie weer gauw op onze 
verzorgde banen te zien, met of 
zonder mondkapje.

Tot gauw,

Leo der Nederlanden

We weten dat de Spanjaarden 
gek zijn op voetbal, maar er zijn 
ook enkele minder bekende 
sporten. Pilota is een handbal-
sport in de provincie Valencia 
waarin Benidorm ligt. Deze sport 
werd in de middeleeuwen al 
gespeeld. Je kan het vergelijken 
met het huidige tennis-spel.
Er wordt gespeeld met een bal 
gemaakt van koeienhuid. Twee 
teams staan tegenover elkaar, 
waarbij zij elkaar de bal toeslaan 
met de hand. Een leren hand-
schoen beschermd de handen. 
Een team bestaat uit twee of vier 
spelers en staan in een lange 
hal tegenover elkaar met in het 
midden een lijn/net. Aan 1-zijde 
van de hal is een tribune met 

A P R I L

01  Arnold Stam

01  Nettie Kester

01  Henny van Wijk

03  Frank Jaspers

05  Bonfils Blerou

18  André Heijsteeg

12  Jan Meekel

15  Rien Visser

20  Fred Stenekes

20  Jeffrey de Ridder

22  Freek Vogelaar 

22 Frank de Ridder

24  Hennie Visser

M E I01  An Hertogh  01  Otto Carel04  Joop Bolhaar09  Dennis Markus
12  Ton Kaneman 

20  Ries van Groningen
30  Wim Meekel

J U N I
07  Hilda de Kock

07  Nicky Petersen



Hoi allemaal
Dit is mijn gedicht over het Coronavirus

Corona Corona
Wat doe je toch allemaal

Je gaat met onze gezondheid aan de haal
Laat ons eerst eens even weten

Heb jij wel een zuiver en goed geweten
Je kunt ons toch wel de clou ervan zeggen
Zeker het een en ander aan ons uitleggen

Zijn we niet aardig genoeg voor onze planeet
We zijn verwend dat is wat ik zeker weet

Maar is dat een manier om het ons uit te leggen
Nu het is je gelukt dat kan ik wel zeggen
De aarde ligt plat iedereen in de stress

We denken na hoe komen we uit dit reces

De doctoren doen hun best en gaan aan de slag
Om een middel te vinden het liefst nog vandaag

De winkels leveren de producten met mate
En denk eraan ook iets voor je buurman overlaten

Voorzichtigheid is nu geboden dat is de raad
Gezond blijven en houd afstand met je kameraad

De scholen hebben de deuren gesloten is verplicht
De kinderen spelen thuis met ouders als toezicht
Het is een ramp voor de wereld voor alle mensen

Een draai om de oren niemand die dat zou wensen
Maar het opent wel onze ogen en denken dan even

Hebben wij nog wel wat te vertellen in het leven

Het is corona die ons dan even laat weten
Dat we vooral dankbaarheid niet moeten vergeten

We moeten weer terug gaan naar het begin
Dan heef iedereen het weer naar z’n zin
Zeker weten dat zal iedereen bevallen

Corona blij en laat ons leven met z’n allen

Ingezonden door Adri Spanjer

Beste leden,

Helaas werd ik dit jaar toch getroffen door het 
coronavirus met als resultaat een longontsteking en 
een longembolie. Na een week in het ziekenhuis 
aan de zuurstof gelegen te hebben mocht ik 
12 februari weer als een dweil naar huis. Maar ik 
was toch blij dat ik niet op de IC beland was.
Herstellen viel niet mee maar we blijven positief het 
ging goed tot vorige week 26 februari speelde mijn 
hart ineens op, ik dacht daar gaan we weer maar na 
een paar keer de ambulance gebeld te hebben en 
een dag in het ziekenhuis en gestart met medicijnen 
die gestopt waren gaat het weer beter.
Nadien toch alweer 2x op de club geweest en lekker 
in het zonnetje gespeeld te hebben, voel ik mij weer 
opknappen want als ik dan toch onze die-hards zie 
die er vaak zijn om de boel op orde te houden dat 
doet mij goed en denk ik, ik kan niet wachten tot 
alles weer normaal is.
Lieve mensen ik ben blij dat ik er weer ben, het had 
veel erger kunnen zijn.
Let goed op jezelf en elkaar en hopen op een mooie 
zomer zodat we ons spelletje zo vaak mogelijk 
kunnen spelen.

Lieve boule groeten van Maja



P. MEEKEL  LOODGIETERS

Lindenlaan 43   -   1161 VJ Zwanenburg

Tel.: 020 - 49 75 895

Advertentiekosten

Sponsorbord:
Een sponsorbord met de afmeting van 
70 X 220 cm bedraagd: 
binnen of buiten geplaatst: € 150,00.
Indien de sponsor zowel binnen als buiten een bord 
wilt, dan zijn de kosten € 250,00 exclusief het bord.
De kosten daarvan zijn ongeveer € 90,00
Bij een contract voor een periode vanaf 4 jaar zijn deze 
kosten voor Petanque Lijnden.

Clubblad advertentie:
Zoals elke vereniging heeft ook Petanque 
Lijnden een eigen clubblad dat elk kwartaal 
uitkomt. t.w. “Tussen de Lijn(d)en”.
Dit blad wordt digitaal verspreid en voor de 
leden zonder computer wordt het blad uitgeprint.

Ook hierin kunt u uw advertentie plaatsen.
Een volledige pagina A5  kost € 55,00. ( 13 x 19 cm)
Een halve pagina van A5 kost € 30,00. ( 13 x   9 cm)

Sponsorbordjes clubleden:

In de hal hebben we een sponsorbord 
van met namen van de leden hangen met 
als doel voor de vereniging wat extra 
inkomsten te genereren en op die manier de 
contributie zo laag mogelijk te houden. Tegen betaling van 
€ 10,00 p. jaar, wordt ook uw naam op het bord geplaatst.

(Voor verdere informatie kunt bij het bestuur terecht)

P. MEEKEL  LOODGIETERS

Lindenlaan 43   -   1161 VJ Zwanenburg

Tel.: 020 - 49 75 895

Wittenburgergracht 103-113  /  1018 MX Amsterdam  /  Tel. 020 - 6224065

info@dhzwittenburg.nl   /   www.doehetzelfwittenburg.nl

Hout
Plaat- en Lijstwerk
Unieke zaagkwaliteit
Flexa
SikkensCetabeverVerf in de juiste kleur

ElektraKasten met schuifwanden

RaffitoStoremaxMirror WallIJzerwarenGereedschappen



3		IJzerwaren
3		Electra
3		Sanitiar

3		Gereedschappen
3		Hang- en sluitwerk
3		Verf & verfbenodigdheden

het adres voor al uw:

Aalsmeerweg 52-58  /  1059 AL Amsterdam  /  020 - 6172063
E: info@provakamsterdam.nl  /  www.provakamsterdam.nl

PROFESSIONALS MET VAKKENNIS

AMSTERDAM

en nog veel meer!

Provak 
Amsterdam B.V.


