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Van de voorzitter,

Geachte leden,

Het is weer tijd voor een nieuw clubblad.
Ook dit kwartaal is met ups en downs verlopen.
Zo heb ik de beslissing genomen niet verder met Freek in het bestuur 
te kunnen zitten. Ik vond dat dit niet meer werkte. Wel had ik Freek 
gevraagd de wedstrijdcommissie voort te willen zetten maar daar heeft 
hij voor bedankt. Ik denk dat ik namens een ieder Freek bedank voor 
zijn inzet in de afgelopen jaren.

Inmiddels hebben we Johanna 
tesamen met Corrie Duffeis 
bereid gevonden de functie van 
wedstrijdsecretaris op zich te 
nemen, ondersteund door Arie 
van Spijker die het scheidrechter 
voor zijn rekening neemt. Gelukkig 
hebben we deze functie dus weer 
kunnen invullen. Johanna heeft 
wel duidelijk te kennen gegeven 
geen plaats in het bestuur te willen nemen. 

Dit houdt wel in dat de functie van secretaris nog vacant is en dus hopen 
wij als bestuur hier toch spoedig ook een oplossing voor te vinden.
Voor degene die twijfelen wat de functie van secretaris inhoudt, kan 

ik zeggen dat veel secretariswerk voor 
rekening van de wedstrijdsecretaris 
komt en de functie van secretaris 
bestaat uit het bijwonen van bestuurs- 
en ledenvergaderingen, notuleren 
tijdens vergaderingen en opstellen 
van de agenda, het beantwoorden 
van de correspondentie die buiten de 
wedstrijdcommissie vallen etc.

Het is natuurlijk niet zo dat deze functie alleen voor een manspersoon 
weggelegd is, dus is ook één van de dames is van harte welkom.

Brand
Het is alweer een half jaar geleden dat er in “de 
Vluchthaven” een begin van brand is geweest.
Hierdoor konden we geen gebruik maken van 
“Het Vluchthonk”. Een geluk bij een ongeluk 
was dat we tijdens de corona toch geen 
gebruik van onze kantine mochten maken en 
de gemeente de maandelijkse huur aan ons ook 
stop heeft gezet. Helaas hadden we ook geen 

electra in de hal maar daar was 
een oplossing voor gevonden.
Dennis en Melanie van B&B 
Vinotel tevens leden van de club, hebben de club 
bijgesprongen door een electrakabel naar de hal te 
maken waardoor we toch, ook tijdens de coronatijd 
regelmatig konden spelen. Als dank hier voor hebben 
Anky en Hennie een mooie plant voor ze gekocht en 

deze 26 juni aan Dennis en Melanie aangeboden.

Door de vorst (er was geen verwarming in het gebouw) is het één en 
ander stuk gevroren en dus zijn de dames op pad gegaan om een nieuwe 
koffieketel, was- en droogmachine aan te schaffen.
Inmiddels staat alles weer op z’n plaats, aangesloten en hebben de dames 
Anky, Hennie en Johanna de kantine weer spic en span gemaakt. Jan van 
der Tuuk heeft het ramen lappen voor zijn rekening genomen. Dames en 
heer namens het bestuur heel hartelijk dank.

Terreincommissie

Ook de terreincommissie heeft 
weer bergen werk verzet om 
alles goed verzorgd eruit te 
laten zien. Zo zijn de banen 
onkruidvrij gemaakt, de boompjes 
met liefde verzorgd, het onkruid 
tussen de tegels verwijderd, het 
gereedschaphok opgeruimd etc. 
etc. Soms vroeg ik mij wel eens af 
of Frank het thuis wel naar zijn zin 
had want ook op de dagen dat er 



Een mooi resultaat mannen, Een mooi resultaat mannen, 
ziet er weer top uit.ziet er weer top uit.

Zo ook wilden we een terras maken, 

Zo ook wilden we een terras maken, 

maar moest eerst 

maar moest eerst worden 
worden 

schoongemaakt 

schoongemaakt Frank is aardig op weg.

Frank is aardig op weg.

Alles op orde en Alles op orde en 
schoonmakenschoonmaken

Nadat alles klaar was hebben 

Nadat alles klaar was hebben 

we het ook gezellig gemaakt 

we het ook gezellig gemaakt 

en een mooie plantenbak erbij 

en een mooie plantenbak erbij 

neergezet.
neergezet.

Zo ook waren de Zo ook waren de 
werkhokken aan de werkhokken aan de 
beurt opruimen en beurt opruimen en 

reorganiserenreorganiseren

Het begint er al Het begint er al 
aardig op te lijkenaardig op te lijken

Het eindresultaat ruimte 

Het eindresultaat ruimte 

en alles op zijn plek

en alles op zijn plek

niet gespeeld werd was hij vaak op de baan aan het werk. Die twijfel werd 
snel duidelijk dat ook Greetje op die dagen aanwezig was. Ook hen wil ik 
heel hartelijk danken voor hun inzet.



Website

Na een oproep in ons clubblad, voor iemand die de website voor zijn 
rekening wil nemen, heeft Fred Steneker zich aangemeld.
Fred heeft hierin verstand van zaken en wat nog belangrijker is dat hij er al 
fanatiek aan begonnen is. 
Bekijk onze nieuwe website op: www.petanquelijnden.nl.
Mocht u ideeën, foto’s of tekst aan willen leveren dan kunt u een mailtje 
sturen naar:  Fred Stenekes 
    website_beheerder@petanquelijnden.nl 

Nieuwe leden

Dan zijn we weer in de gelukkige positie om dit kwartaal 2 nieuwe leden te 
mogen verwelkomen t.w.: Kees Groot en Harry Kamp.
Heren van harte welkom en mochten jullie vragen hebben omtrent het reilen 
en zeilen van de club of spelregels dan staan wij jullie graag te woord.

Drank op de baan

Dan, misschien voor vele ten overvloede, wil ik jullie nogmaals verzoeken 
tijdens het spelen niet te drinken. Uitgezonderd een plastic flesje water. 
Deze regel komt niet van het bestuur maar staat in de regelementen van 
de NJBB. Als er glas op de banen stuk valt hebben we een groot probleem.

Vrijwilligers

Het doet het bestuur deugd te zien dat er steeds meer mensen bereid zijn 
hun handen uit de mouwen willen steken om een hark, bezem, schop of  
     ragebol ter hand te nemen. Ik denk dan maar zien werken  
          doet werken en veel handen maken licht werk. 
     Proficiat.

      Uiteraard hebben we nooit handjes genoeg, 
      dus ook jou handje is van harte welkom.
           

          Uw voorzitter

Kipfiletsaus met witte rijst.

500gr. kipfilet
480 ml.kookroom
2 tenen knoflook
200gr. uien
1 rode paprika
Wat peterselie
Zout en peper.
20  gr. kerriepoeder mag hot zijn.

Knoflook aanbraden en dan de uien erbij en lekker glazig laten worden.
Dan kan de kipfiletblokjes bij de uien. De paprika in grove stukjes snijden,
zout en peper naar smaak toevoegen. 20 gr. kerriepoeder erbij en goed 
omscheppen, de kookroom toevoegen en 10 min. even laten pruttelen, 
de peterselie over de saus strooien.
Lekker met witte rijst.

Eet smakelijk     (Hennie Visser)

Oma’s komkommersalade.

1 komkommer
1 rode ui
wat takjes dille
zeezout en peper
125 gr. zure room
125 gr. yoghurt ( Grieks?)
flinke eetlepel honing

Komkommer in plakjes schaven met wat zout in een kom doen.
De ui snipperen en de dille fijn snijden.
De zure room, yoghurt en de honing met wat peper mengen.
Het vocht van de komkommer afgieten en dan het roommengsel, 
de ui en dille toevoegen en goed door elkaar mengen.

                                           BON APPETIT.



Van de wedstrijdsecetaris

Zoals jullie inmiddels vernomen hebben heb ik het wedstrijdgebeuren 
op mij genomen. Naast Arie van Spijker, die zoals gebruikelijk het 
scheidsrechter gedeelte voor zijn rekening neemt, heeft Corrie Duffels 
aangeboden mij tijdens de wedstrijden bij te willen staan, waar ik erg 
blij mee ben. Op die manier kan ik tijdens toernooien nog tijd vrij 
maken om één en ander te bakken.
 
Onze eerste toernooien zitten er op.
 
Het waren gezellige dagen. Alleen met het kortebroeken toernooi 
was het wel koud, maar dat mocht de pret niet drukken. Ik had 
uitleg geven hoe het spel met punten werkte. Met de bel zouden we 
allemaal tegelijk beginnen. Ik zou bellen. Corrie en ik hadden samen 
verteld wie tegen wie speelden. Wij gingen naar binnen voor een 
bakje koffie. We zitten op de stoel naar jullie te kijken en ik dacht wat 
kijken ze toch naar ons. En ja stom: ik was vergeten te bellen.
En jullie maar wachten. 
Sorry Dames en Heren, gelukkig 
zagen jullie de humor er wel van in.

In ieder geval was het een gezellige 
avond ondanks de kou.
 
De uitslagen van dit korte broeken 
toernooi:
 
1’ Otto Carel       +42
2’ Hennie v Wijk                +40
3’ Harry kamp                    +38

Groet   Johanna

De gelukkige De gelukkige 

winnaars winnaars 

van het van het 

korte broeken korte broeken 

toernooi zijn:toernooi zijn:

1’ Otto Carel   +421’ Otto Carel   +42

2’ Hennie van Wijk +402’ Hennie van Wijk +40 3’ Harrie Kamp   +383’ Harrie Kamp   +38



LAATSTE NIEUWS
Clubkleding (PARO)

Het heeft even geduurd omdat het schip, waar 
de nieuwe kleding van onze sponsor verscheept 
werd, in een wachtrij in het Suezkanaal vertraging 
opliep. Hierdoor zijn in de havens grote vertraging 
opgelopen met het lossen van de containers. 
Maar nu is het dan toch zo ver dat we de 
toezegging hebben gekregen de kleding 9 juli in 
ons bezit te hebben. Dit betekent dat wij vanaf die 
datum tijdens wedstrijden uitsluitend de kleding 
van PARO dragen. Voor het uitreiken van de 
kleding zullen wij weldra de mogelijkheden bekent maken van waar en 
hoe.
Wij houden jullie op de hoogte.

Hoi Allemaal,
 

Hiep hiep hoera, we hebben weer stroom.

We kunnen nu dus weer op de normale tijd starten op de dinsdagavond.



25 jarig bestaan

Helaas hebben we door de corona niet veel kunnen organiseren voor 
ons 25 jarig jubileum. Toch konden we een toernooitje organiseren met 
een drankje en een hapje. Op deze oproep is erg veel gereageerd en dus 
waren we met z’n 60 personen. Gelukkig kwam het overgrote deel voor de 
gezelligheid en waren er maar z’n 20 leden die wilde spelen. Helaas was 
het weer zo slecht dat wij in de hal hebben moeten spelen maar dit heeft de 
pret niet mogen drukken want het was erg gezellig. In de loop van dit jaar 
zullen wij dit jubileum alsnog groter vieren. 



Een vaak vergeten spelregel

De volgende situatie komt tamelijk vaak voor en is al vaker  besproken 
in het blad petanque.
Team A speelt na het uitwerpen van het but zijn eerste boule, die over 
de verlieslijn verdwijnt. Meteen daarna verdwijnt ook de boule van 
team B over de uitlijn. Aangezien er nog geen enkele boule op punt 
is gekomen, dient team A als eerste verder te spelen, en vervolgens 
team B , dus beurtelings, net zo lang totdat er een boule op toegestaan 
terrein ligt(dus op punt is komen te liggen).
 
Geheel anders is het in de volgende situatie. Team A heeft een boule  
dicht bij het but geplaatst en team B besluit onmiddellijk te schieten. 
Na diens treffer verdwijnen beide boules over de verlies lijn. 
Aangezien in dit geval ten minste  éen’boule  op toegestaan terrein 
heeft gelegen, dient team B  als eerste verder te spelen, te vergelijken 
dus met de situatie waarin twee boules op gelijke afstand van het but 
liggen.
 
Arie van Spijker  (Oud scheidsrechter )

In het vorige boekje hebben we kunnen lezen 
dat het niet goed ging met Annie van Amsterdam

Helaas hebben we inmiddels het bericht ontvangen dat

Annie van Amsterdam 

        op 26 mei is overleden.

Annie zal altijd in onze herinnering blijven 
als een gezellig en positief persoon.

Wij zullen haar aanwezigheid binnen onze club missen.

                                                                                            Het bestuur.

Rokers

Voor de rokers onder ons zijn er nieuwe zwarte potten rondom het 
terrein geplaatst.
Ook nieuwe afvalbakken zijn er gekomen.
Met andere woorden, hopen we dan ook geen rommel 
en peuken er buiten te vinden.

Bij voorbaat onze dank.

Greetje Jaspers

Beste leden van petanque Lijnden.

Via deze weg wil ik jullie bedanken
voor de lieve kaarten die jullie stuurde.
Ze hebben mij veel kracht gegeven.
Dus ben ik blij dat ik er weer bent.
Ook de fruitmand van de club 
heeft mij goed gedaan.

Lieve groetjes van Nettie Kester.



RO O S T E R  K A N T I N E  2 0 2 1
1 Juli Jan Tuuk

3 Juli Ank van Tienderen

6 Juli Rien Visser

8 Juli Maja v.d. Linden

10 Juli Hennie Visser

13 Juli Otto Carel

15 Juli Andre Heysteeg

17 Juli Ries v. Groningen

20 Juli              Rien Visser
                Gerard Claassen

22 Juli Adri / Nettie

24 Juli          Iris / Gonnie

27 Juli Rien Visser

29 Juli Ank van Tienderen

31 Juli Hennie Visser 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Indien u verhinderd bent dient u zelf voor vervanging 
te zorgen of met iemand te ruilen

Dinsdag   3 Aug. Rien Visser

Donderdag 5 Aug. Maja v.d. Linden

Zaterdag 7 Aug. Andre Heysteeg

Dinsdag 10 Aug. Otto Carel

Donderdag 12 Aug. Jan Tuuk

Zaterdag 14 Aug. Ries v. Groningen
  Gerard Claassen

Dinsdag 17 Aug. Gerard Beers

Donderdag 19 Aug. Adri / Nettie

Zaterdag 21 Aug. Ank van Tienderen

Zondag 22 Aug. Iris 

Dinsdag 24 Aug. Rien Visser

Donderdag 26 Aug. Andre Heysteeg

Zaterdag 28 Aug. Hennie Visser

Dinsdag 31 Aug. Rien Visser

2 Sept.  Jan Tuuk

4 Sept.  Ank van Tienderen

7 Sept.  Rien Visser

9 Sept.  Maja v.d. Linden

11 Sept. Ries v. Groningen

14 Sept. Otto Carel

16 Sept. Adri / Nettie

18 Sept  Hennie Visser 

21 Sept. Rien Visser

23 Sept. Ries v. Groningen

25 Sept.     Andre Heysteeg

28 Sept. Jan Tuuk

30 Sept. Rien Visser
  Gerard Claassen

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag

Zaterdag

Dinsdag 

Donderdag



In de schijnwerpers: In de schijnwerpers: 
Naam: ........................................... Frank Jaspers

Lid sinds: ..................................... Juni 2020

Beroep: ........................................ Na 12 ambachten en 13de gelukje   
         40 jaren KLM employe geworden als vliegtuig rangeerder,
         dat houd in pushback en slepen en verplaatsen van vliegtuigen.

Favoriete eten: ............................ Bijna alles maar mijn voorkeur gaat
         uit naar de mediterrane keuken en niet te versmaden Chinees  
         Tai’s en heerlijke curry is ook niet weg.

Favoriete drinken: ....................... Wijn met een Hoofdletter 
         en uit het  oude Europa, dan wel in alle kleuren.!

Favoriete film: ............................. mijn voorkeur gaat uit naar de 
         regisseur Quentin Tarantino de film Kill Bill en Death Proof.
         En mijn favoriete regisseur Sergio Leone, de film The good, 
         the Bad and the Ugly, samen met Once Upon a Time in America.

Favoriete tv-programma/serie: .. Beetje nieuws, sport 24, 
kitchen, History-tv, National Geographic, Discovery en Netflix.

Ik zou weleens wakker willen worden naast:  
         Wie heeft er goede tip..
         En wie het weet,  bel of app me maar.

Wat zou je willen veranderen of aanpassen bij de club:  
         Wat meer helpende handjes voor de club..!

Wat is je favoriete vakantieland: Wat dacht je van Griekenland en   
         wel het noordelijkste eiland Thassos.
         Heb veel gezien en gehopt in Griekenland en verschrikkelijke    
         mooie mensen ontmoet samen met lekker eten.
         Nu met mijn pensionering ben ik in Spanje terecht gekomen    
         voor mijn overwintering en moet zeggen niet slecht.!
         De zomermaanden in Nederland met de fiets erop uit en fijne   
         dagtochten maken her en der in Nederland.

De volgende persoon voor in de schijnwerpers is: 
 Leo der Nederlanden



 

J U L I

 4 Maja v. d. Linden

 A U G U S T U S
 8 Kitty Meijer 11 Wim v. d. Aar  18 Frans Kremer    22 Gerrit Tates 30  Tonny Harte 30 Audrey Williams

 S E P T E M B E R
 3 Sefina de Ridder

 4 Annie Emondt 

 7 Corrie Duffels 

   18 Arie van Spijker 
Vraag Johanna:   “Daar zitten we dan, zal ik op staan of blijven zitten” 
Antwoord Rien:  “ He, he, even rust kan ik eindelijk even zitten”



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

P. MEEKEL  LOODGIETERS

Lindenlaan 43   -   1161 VJ Zwanenburg

Tel.: 020 - 49 75 895



 

www.teampaars.nl 


