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Wel en wee
Deze aflevering van onze Keiler staat vol met
wel en wee, belangwekkende nieuwtjes en
andere mededelingen die niet ongelezen
mogen blijven. Ja, zelfs aan poëzie is
gedacht! Eerst had ik op deze plek nog eens,
voor de zoveelste keer, een oproep willen
doen voor bardienstigheden. Maar onze
voorzitter leverde een stukje kopij aan, waarin daarover voldoende wordt gezegd. Zie
elders in dit blad. Vervolgens dacht ik het
maar eens te moeten hebben over de
geneugten van een prettige Indoordag. Maar
met de ietwat tegenvallende prestaties van
mijn kant (niet van mijn teamgenoten) van
gisteren nog helder in mijn hersenen gegrift,
heb ik ook dat idee maar aan de kant gelegd.
De rest van de aangeleverde kopij doorlezende, viel mijn oog op een stukje tekst (ook van
de voorzitter) betreffende de reclameborden
in de hal. Goed nieuws! Prettige berichten!
Eén van de nieuwste leden, Lydia Heuckeroth,
heeft zich ingespannen om maar liefst vijf
van die borden aan de man te brengen! U
weet het, dat betekent 5 x € 100,- per jaar
aan sponsorgelden. Nu nog ongeveer vier
nieuwe adverteerders, en we kunnen straks
wat dat betreft onbezorgd doorboulen naar
2006 (ook hierover meer elders in dit blad).
– JK
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Dagprijswinnaars 2e dag
Jan Voet Indoor Toernooi
Met excuses van uw redactie: door omstandigheden dit keer
in deze Keiler geen groepsportret van de dagwinnaars.
13 november 2005
plaats equipe
1
Raymond v.d. Erf, Inge Strijdonck, Richard van Olst 5 + 48
2
Piet van Leeuwen, Theo van Dijk, Marjo van Dijk 5 + 39
3
Ludwig Tophoven, Giok Tophoven, Tou Chaichana 5 + 36
4
Netty Trock, Lia Trock, Toon Spaan 4 + 37
5
Waldie Haseth, Truus Nagel, Gerda Nagel 4 + 11
6
Jan Both, Hans Terwee, Ed Lette 3 + 18
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
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Totaalstand Jan Voet
Indoor Toernooi 2005-2006
Na 2 speeldagen

Pl. Nr. Leider

Totaal
Dg 1
Dg 2
W. Pnt W. Pnt W. Pnt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
0

5
25
2
8
20
16
19
17
1
7
3
14
18
22
9
21
4
10
13
27
11
26
24
29
23
15
6
28
12
30

Piet van Leeuwen
Ludwig Tophoven
Raymond v.d. Erf
Gerrit Terpstra
Waldie Haseth
John Zwiebel
Truus Rutgers
Victor Silvester
Netty Trock
Jan Both
Jaap Koning
Truus Schallenberg
Cor v.d. Erf
Branca Cavaljé
Aly Nieuwenhuijse
Jan Voet
Jan Verhulst
Richard Rutgers
Marcel van Aalst
Jaap Veen
Bert Vree
Max Tophoven
Antoon Duijnker
Roel Westerhof
Jaap Broer
Johan Stapper
Petro van Vliet
Henk Postma
Kees Spruitenburg
Gre Stroo

78
66
69
49
17
29
17
3
38
23
19
3
-6
4
-4
-13
6
-2
-13
-15
-16
-18
-37
-37
-42
-52
-32
-34
-39
-61
3

4
4
3
5
4
4
5
4
2
3
3
3
4
3
3
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
0

39
30
21
34
6
19
30
8
1
5
8
7
10
0
14
-10
-9
9
1
-8
-16
-20
-25
-28
-17
-29
-15
-11
-20
-34

5
5
5
3
4
3
2
3
4
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
1
2
1
0
1
0

39
36
48
15
11
10
-13
-5
37
18
11
-4
-16
4
-18
-3
15
-11
-14
-7
0
2
-12
-9
-25
-23
-17
-23
-19
-27
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Zegt het voort! Nieuw
e-mailadres
Op donderdag 24 november a.s. is
Jan Verhulst, onze wedstrijdleider,
heeft een nieuw e-mailadres:
j.verhulst12@chello.nl.

onze hal niet eerder toegankelijk
dan vanaf 19.30 uur. Het boulen
begint die avond om 20.00 uur.
Zegt het voort, zegt het voort!

Ziekenboeg

Kerst- en
nieuwjaarswensen

Jan Been heeft een
beroerte gehad en
ook zijn hart is
niet geheel en al
in orde. Jan
opgenomen
geweest in het
ziekenhuis maar waarschijnlijk
inmiddels al weer thuis.
Carolien Eisinga moet eerst een
tijdje aansterken voordat de artsen tot een operatie kunnen
overgaan.
Tiny Duijnker heeft last van haar
rechterpols. Ze zal hierdoor het
boulen eventjes het boulen laten.
Gré Bezuijen krijgt een scanonderzoek in verband met een
gezwel in haar longen waarvoor
zij eerder genezen was verklaard.
Bij een negatieve uitslag zal zij
weer een chemokuur moeten
ondergaan. Gré is hoopvol
gestemd.
Willem Brink heeft een lichte tia
gehad, maar mag van zijn specialist toch overwinteren in Portugal.

U kunt uw kerst- en nieuwjaarswensen voor het
decembernummer van
de Keiler t/m
8 december a.s.
inleveren in de kopijbus in de hal. E-mailen
aan de redactie mag natuurlijk
ook!

Kerstsfeer
Op donderdag 15 december a.s zal
onze hal weer in kerstsfeer worden omgetoverd. Dit zal beginnen om 10.30 uur.
Medewerk(st)ers kunnen zich
opgeven bij Truus Rutgers.
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Bar wel en wee

Hierbij willen wij u hartelijk
danken voor uw belangstelling
en medeleven in de voor ons
moeilijke dagen tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Tot op heden loopt het redelijk
met de aanmeldingen van nieuwe barmedewerkers. Zo’n vijf
personen hebben zich tot nu toe
opgegeven. Nog zo’n aantal erbij
en we zitten gebakken voor het
jaar 2006.
Speciaal voor niet-boulende
leden, zoals tennissers, darters en
partners van boulesleden: ook u
wordt met nadrukkelijk uitgenodigd ook eens bij ons achter de
bar plaats te nemen. Kom op
mensen: voor wat, hoort wat!

JOHANNES GERADUS WERTS
Daar het ons onmogelijk is
ieder persoonlijk te bedanken,
hopen wij dat u langs deze weg
onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
Uit aller namen Liesbeth Werts
en de kinderen, en kleinkind.

Darten

Advertenties

De dartcompetitie is weer van
start gegaan. Het (ons) team
Autosloperij Rooie Ben (v/h de
Strijdoncks), doet het in de eerste divisie helemaal niet slecht.
Sterker nog, zij doen het in deze
hoge klasse bijzonder goed!
Wilt u zo’n dartavond ook een
keer meemaken, volgt u dan de
aankondigingen bij het dartbord.
Op deze dart(vrijdag-)avonden in
onze hal kunt u ook een potje
boulen. Dit onder het genot van
een gratis hapje bij uw drankje.
Door uw aanwezigheid steunt u
onze ‘dartboys’. Zie ook elders in
dit blad het speelschema van de
wintercompetitie.

Voor de komende jaargang van
De Keiler hebben we nog advertentieruimte beschikbaar voor
zo’n viertal nieuwe adverteerders.
Het aantal is afhankelijk van of
men een hele of een halve pagina
wil plaatsen. De prijs kan geen
bezwaar zijn: € 25,- per jaar voor
een halve en € 50,- voor een hele
pagina. Het blad verschijnt 10
keer per jaar en heeft een oplage
van plm. 180 stuks.
Heeft u een adverteerder op het
oog of aan de haak, neem dan
contact op met Lydia Heuckeroth,
telefoon 020-77 08 700.
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Jarige leden

PUZZEL VAN
DE MAAND

In december zijn jarig:

De oplossing van de puzzel in
De Keiler 230 is:
POPPETJE GEZIEN KASTJE
DICHT.
Annie Stolte, Tiny Limburg,
Klaas Lugthart, Nettie Trock,
Hetty Bakker, Jan Stok, Albert
van Seeventer, Paul Schijffers,
Cor Keijzer, Ludwig Tophoven en
Piet van Leeuwen waren de
inzenders van de goede
oplossing.

Fritjof Sibbelee, Jaap Stroo,
E. Tophoven, Ton Wienhoven
(tennis), Tou Chaichana, Stien van
Olst, Sander Bakker (tennis), Jan
Nieuwenhuijse, Lia Trock, Ludwig
Tophoven, Ferry Egstorf (tennis),
Netty Trock, Herry Verschuren (tennis), Tony Olthof, John Zwiebel,
Jan Westerdaal, Marcel van Olst,
Johan Stapper, Marjo van Dijk,
Loes v.d. Bos, Ed Lette, Jos Scheren
(tennis) en Waldie Haseth.

Ed

Lette’s

Cartoon

KEN IK HEM?
Denkt u het juiste antwoord op deze vraag te weten? Schrijf dan de naam op
en deponeer deze oplossing in de kopijbus in de hal. Onder de goede inzendingen
wordt bovenstaande originele tekening van Ed Lette verloot.
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DEEL 20
de Hollandse Keuken zijn er
natuurlijk genoeg. Wat denkt u
van hutspot met klapstuk of een
lekkere pot boerenkool met
(Hema) worst. Culinaire hoogstandjes, nietwaar, waar een
echte keukenprins of prinses
zich helemaal op uit kan leven.
Tevens vroeg hij zich af of deze
gerechten thuis nog wel gegeten
werden. Voor de prijs hoeft u het
niet te laten, hoewel een worst
uit de Hema is nou ook niet echt
goedkoop meer. Voor een kerstdiner dus keuze genoeg.
Vandaag de dag is het niet alleen
de buitenlandse kost meer die
buiten de deur gegeten wordt.
Steeds meer mensen eten er
‘binnen de deur’ ook goed van.
Zelf ben ik in de gelukkige
omstandigheid dat ik hok met
een echte keukenprinses. Ik eet
nooit één dag hetzelfde. Het is
altijd weer wat anders. Soms
kook ik ook wel eens. Ik probeer
het dan zo exclusief mogelijk te
maken. Binnen mijn kooktechnische mogelijkheden dan natuurlijk. Als ik er nu over nadenk
besef ik mij dat het wel steeds

Sinterklaas en Kerst is niet iets
van de laatste tijd, 20 jaar geleden, en ver daarvoor natuurlijk,
werd dit ook al gevierd. Het clubblad van 20 jaar geleden geeft
een opsomming van de diverse
restaurants die er toen al waren:
Afrikaanse, Bulgaarse, Chinese,
Deense, Engelse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Indonesische, Japanse, Javaanse,
Koreaanse, Mexicaanse, Noorse,
Oostenrijkse, Portugese, Roemeense, Spaanse, Tunesische,
Turkse, Russische en met aan
grote zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen er nog wel
wat ‘vreemde’ eethuizen en restaurants vergeten zijn.
In 1985 waren er in Amsterdam
817 van zulk soort restaurants. Nu
zullen het er nog wel meer zijn.
Waarom nou zo’n opsomming
zult u denken. Wel, onze redacteur van toen vroeg zich af waar
de Hollandse Keuken nou eigenlijk nog buiten de deur gegeten
kan worden. Want, volgens hem,
is dat echt wel een lekkere keuken. Aansprekende gerechten uit
8
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erg luxe is. We moeten met de
kerst maar eens rustig aan doen.
De familie komt eten, dus hebben wij dan ook een makkelijke
dag. Ik denk dat we ‘gewoon’
maar een pan snert doen en als
hoofdgerecht patatjes (uit de
snackbar) met kip en appelmoes.
Ik heb het Mea nog niet verteld,
maar ik denk dat dit niet in
goede aarde zal vallen. Haar
familie ziet mij aankomen!
In het clubblad van 20 jaar geleden zat een formuliertje waarmee leden zich op konden geven
voor de Nationale Competitie.
Heeft u dat al gedaan? Nu geen
losse formuliertjes meer, maar
het overbekende inschrijfboek bij
de ingang van de hal. Gelukkig
is er dan toch nog iets veranderd
in die 20 jaar.
Op 6 november 1985 werd de
jaarvergadering gehouden voor
onze leden. Omdat de hal niet
verwarmd was en er bovendien
in getraind werd door onze
sportbuur, werd deze jaarvergadering in de kantine van de SV
gehouden. Net als nu nog steeds
het geval was, werd bijna alles
d.m.v. hamerstukken er door
gejast. Veel opmerkingen of
commentaar van de leden waren
er niet.
Het hoogtepunt van de avond
was het aanbieden, door de
leden, van onze eigen clubvlag.

Dat ding is ook al oud, sterk spul
dat vlaggenmateriaal, want hij
valt nog steeds niet uit elkaar.
Blijkbaar moesten we toen nog
allerlei acties houden om aan
wat extra geld te komen, want
Jan Nieuwenhuijse stortte zich op
een puntenactie. Misschien was
de relatief te noemen ‘armoede’
van onze vereniging wel goed
voor de bereidwilligheid van
leden om iets voor de club te
doen. Zelf heb ik de indruk dat
onze leden vandaag de dag ‘in de
roomboter worden grootgebakken’. Verwennerij, zo noem ik
het zelf maar. Niets op tegen
natuurlijk, maar het irriteert wel
eens dat steeds dezelfde personen de karweitjes voor een ander
opknappen.
Weet u dat onze vereniging in
1986 haar eerste lustrum vierde.
Om dat heugelijke feit te vieren
werd het plan geboren om een
reisje naar België te organiseren.
Niet geheel gratis, maar wel
geheel verzorgd. Gelukkig, weer
iets veranderd in die 20 jaar,
want het uitje dat wij in 2006
organiseren is wel gratis. Wat zei
ik ook al weer, in de roomboter..? In tegenstelling tot nu, was
het toen: VOL=VOL.
De aktie die Jan Nieuwenhuijse
op zich nam om geld bijeen te
brengen voor de club bleek een
‘waspoederaktie’ te zijn. Met de
9
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slogan ‘het geld ligt op straat’
werden er legen dozen DAS bij
de vuilnisbakken weggehaald. De
zegeltjes die op deze pakken
zaten werden op een kaart
geplakt en naar DAS gestuurd.
Natuurlijk mocht er maar één
volle kaart per huisadres
gestuurd worden maar dat was
geen probleem. Jan verzamelde
van allerlei leden de gironummers. Het geld dat door DAS op
hun rekening werd gestort werd
linea recta doorgestort op de
rekening van onze club. Op deze
wijze heeft Jan heel wat geld voor
onze club verdiend.
Dirk Swart bleek badminton een
leuke sport te vinden. Er werd
daardoor niet alleen gebouled,
gevoetbald en getraind voor het
honk- en softbal, maar dus ook
gebadmintond.
Nadat de hal geopend was bleek
er nogal wat glas in de ondergrond te zitten waardoor er dagelijks een ploegje leden aan ‘glasrapen’ was. Natuurlijk gebeurde dit
onder het motto ‘er gebeurt nog
steeds wat aan het Perenpad’.
Arsta had ook weer eens een
stukje in het clubblad geschreven
onder de kop Zo maar een impressie. Deze impressie betrof een
toernooi waarvan hij zijn bevindingen op papier had gezet.
André de Jong (toen de wedstrijdleider) was al rond 10 uur op de

baan te vinden. De banen waren
al afgezet. Joop en Frits stonden
al in de ‘bunkerkraam’. Natuurlijk begint iedereen met goede
hoop aan een toernooi, zo ook
Arsta. Helaas, hij verloor de eerste partij met 13-0. Bij sommige
partijen is het verloop spannend,
bij anderen is het meer een slopersfestijn. Wwhamm –
wwhamm, de ene bal na de
ander boule wordt geschoten.
Een ramp voor de tegenpartij.
Ab Vree speelde die dag ook zeer
bedachtzaam. Hij had, net als nu
nog steeds het geval is, totaal
geen moeite om de boules achter
het but te plaatsen. En, u raadt
het al, ook toen praatte hij iedereen regelrecht het … in. Theo van
Ommen won ook een partij waar
Arsta bij stond te kijken. Dat
kwam, bleek later, doordat Theo
melk dronk. Met melk meer
mans nietwaar?
Corry van Ekris deed ook mee.
Ook toen had zij al veel kleur op
haar wangen (gezonde Holandse
meid zeker). Die kleur kwam niet
van de spanning, maar, zo vertelde Corrie aan Arsta, ‘Ik moet zo
nodig plassen’. Het nut van de
hal bewees zich die dag doordat
er verschrikkelijke hagelbuien
naar beneden kwamen. Gelukkig
niet op het hoofd van de spelers,
maar op de hal. Net als nu bij de
Indoor werd het die dag in de
10
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middag ook stervens druk. Je kon
bijna over de hoofde lopen. En...
ja, ook toen waren de kwinkslagen, grollen, grappen en voerderijen alom aanwezig.
Wie er gewonnen heeft? Arsta
wist het niet meer, door de gezelligheid was hij dat totaal vergeten.
Weet u dat na afloop van een toernooi het motto in 1985 ‘Samen
Uit Samen Thuis’ was? Weet u
ook wat dat inhoudt? Dat houdt
in dat iedereen tot na de prijsuitreiking blijft. Wel zo leuk voor de
winnaars en winnaressen.
Tot slot dit, net als nu nog steeds
het geval is, ontvingen veel leden
een aangifteformulier van de
belasting. Om op te voorkomen
dat de betreffende personen een
aanslag zouden krijgen raadde
‘Overstappie’ aan om op voorhand al een bezwaarschrift naar

de belastingdienst te sturen.
Onderstaand het bezwaarschrift
van ‘Overstappie’.
Geachte Inspecteur
der Belastingen,
Het spijt mij u te moeten berichten dat het voor mij onmogelijk
is uw aanslag te betalen en wel
om de volgende redenen.
Mijn financiële toestand is dank
zij de toepassing van de Hinderwet, de Invaliditeitswet, de Boterwet, de Winkelsluitingswet, de
Wegenverkeerswet, de Arbeidswet, de Auteurswet, de Loterijwet, de Drankenwet tot en met
de Vestigingswet totaal onoverzichtelijk geworden. Door die
verschillende wetten ben ik terneergeslagen, uitgekleed, uitgeput, uitgebuit, uitgemolken, uitgeperst en wel zodanig dat ik
11
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niet meer weet wat ik ben, waar
ik ben, wie ik ben, hoe ik ben en
of ik er nog wel ben.
Men heeft mij verplicht tot het
betalen van loonbelasting, personele belasting, wegenbelasting,
verzekeringsbelasting, succesiebelasting, rioolbelasting, milieubelasting, hondenbelasting,
tabaksaccijns, suikeraccijns, benzineaccijns, alcoholaccijns, zegelrecht, registratierecht, invoerrecht, reinigingsrecht, statistieken veel onrecht.
Ik ben verplicht bij te dragen aan
de SER, de WAW, de WAO, de
AOW, de WW, de NAVO en nog
veel andere weeën.
Ik betaal liggeld, stageld, parkeergeld, weggeld, sluisgeld, lesgeld, inschrijfgeld, luister- en
kijkgeld, en weet ik veel welk
geld nog meer.
Ik heb tot nu toe mijn leven
gevuld met het invullen,
bekrachtigen en tekenen van vele
formulieren.
Ik heb ook reeds honderden
malen verklaard dat ik ben geboren, waar ik ben geboren, ergens
woon en ook steeds verteld waar
ik ben, wanneer ik ergens ben,
waarom ik er ben en hoe ik het
een en ander heb gedaan. Maar
men schijnt mij, omdat ik steeds
hetzelfde in moet vullen, blijkbaar niet te willen geloven.
Ik ben benieuwd wat mij nu

weer te wachten staat, maar ik
verdom het om nog langer aan al
die flauwekul mee te doen. Ik
voel me uitgezogen, opgebrand,
uitgeperst, uitgewrongen, leeggeplunderd, zwaar bedonderd en
vooral in de maling genomen.
Ik word er zo ontzettend moe
van.
Hoogachtend,
T.A.X. Free
– Ruud van Enter

Heb het hart
Mens ben je.
Mens met een hart.
Mens in een wereld,
Vol armoe en honger,
Onrecht en geweld.
Waar zoveel mensen
Geen mensen,
Zoveel dieren,
Geen dieren mogen zijn.
Mens ben je.
Mens met een hart.
Strek je uit.
Laat zien wie je bent.
Heb het hart,
Om naast lief te zijn,
Om lief te hebben.
– Henk Eisinga
12
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PUZZEL VAN DE MAAND

Oplossingen
kunt u t/m 8
december a.s.
inleveren in de
kopijbus.
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Tiny is geboren in Rijswijk en
met haar ouders, toen ze twee
jaar oud, was naar Amsterdam
(Tuindorp) verhuisd. Je kan haar
dus met recht een echte Tuindorper noemen. Met haar man Henk
Postma heeft ze een dochter en
inmiddels is ze oma van twee
kleinkinderen. Met haar gezin
heeft ze gewoond in Krommenie,
Deventer en Purmerend. Maar ze
gingen de gezelligheid en het
verenigingsleven van Tuindorp
missen en zijn daarom na die
omzwervingen weer op hun honk
teruggekeerd. Waar ze meteen
weer opging in diverse sportvenigingen. Maar ook meer dan twintig jaar vrijwilligerswerk heeft
gedaan voor een speeltuinvereniging. Ze is nog steeds actief in
een zwemvereniging en geeft kinderen zwemles.

TINY POSTMA (59) is ongeveer
zes jaar lid van De Meteoor. We
mogen haar gerust beschouwen
als een ‘serieuze’ boulspeelster,
die het spel met veel inzet speelt.
Ze plaatst én tireert en het lijkt
alsof ze zich heeft voorgenomen
tot in de hogere regionen van
deze tak van sport door te dringen. Dat sluit aan bij het karakter
en het verleden van Tiny: voordat
ze ging boulen heeft ze nogal wat
andere sporten beoefend.

WAAROM BOULEN?
Het leuke van boulen is dat het
een vrij eenvoudig spel is, dat je
met eenvoudige middelen speelt.
14
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Er is weinig voor nodig om veel
plezier te hebben. Wat me ook
erg aanspreekt is dat je met allerlei mensen in kontakt komt. Als
je, zoals ik doe, nogal eens buiten De Meteoor speelt, merk je
dat rangen en standen eigenlijk
bij deze sport niet bestaan. Je
komt werkelijk mensen van alle
pluimages tegen.
Ik kende het boulen omdat ik
veel bij de sportvereniging boven
kwam. Het leek me altijd al heel
leuk om dat spelletje samen met
Henk te gaan doen als hij wat
meer vrije tijd zou hebben.
Gelukkig is hij inmiddels ook
een fanatiek bouler!

Republiek, Aruba, Amerika. Het
lekkerste vind ik het eigenlijk om
te kamperen, er met de caravan
opuit te trekken. Beetje avonturieren, hier en daar rondkijken, nieuwe dingen zien en ontdekken.
VERDER NOG IETS?
Ik hoop nog jarenlang bij De
Meteoor te blijven boulen. Het is
er gezellig, hartstikke prima allemaal. Waar vind je zo’n club?
Soms vind ik wel eens dat mensen een klein beetje verdraagzamerzamer zouden mogen wezen.
Wat minder snel op hun teentjes
getrapt. En verder, tja, dat het
met die barbezetting zo moeizaam gaat vind ik wel erg jammer. Want daarvan hangt het
toch af of de hal wel of niet open
is. Ik hoop dat daarvoor nog
eens een goeie oplossing voor
wordt gevonden.
π

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Vroeger heb ik altijd erg veel aan
sport gedaan: handbal, tafeltennis, zwemmen. Zwemmen doe ik
nog altijd. Elke woensdagavond
zwemmen we met een clubje
dames in het Floraparkbad. Vaste
prik. Daarnaast ben ik gek op het
maken van legpuzzels. Ik haak
veel, los kruiswoordpuzzels op.
Ik ben een typisch spelletjesmens. En natuurlijk zijn onze
twee kleinkinderen een grote
hobby van me!

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 8 december a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl

VAKANTIEBESTEMMING?
We hebben heel wat afgereisd.
Mexico, Spanje, Dominicaanse
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER ’05-’06
Datum Toernooi/evenement

vr 25-11-05
za 26-11-05
zo 11-12-05
vr 23-12-05
za 24-12-05
vr 30-12-05
za 31-12-05
zo 8-1-06
za 21-1-06
vr 27-1-06
za 28-1-06
zo 12-2-06
do 16-2-06
za 18-2-06
vr 24-2-06
za 25-2-05
zo 12-3-06
za 18-3-06
vr 25-3-06
vr 31-3-06
zo 2-4-06
za 8-4-06
za 15-4-06
do 20-4-06
zo 23-4-06
vr 28-4-06
za 29-4-06

Aanvang Plaats

Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jan Voet Indoor Toernooi
Les Bohémiens
Joop v.d. Loo Toernooi
Koppelklaverjassen
Oliebollen Boulen
Jan Voet Indoor Toernooi
Echtparen Toernooi
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jan Voet Indoor Toernooi
Valentijn Toernooi
Damesdoubletten
Koppelklaverjassen
Les Bohémiens
Jan Voet Indoor Toernooi
Herendoubletten
Les Bohémiens
Koppelklaverjassen
1ste dag competitie alle klassen
1ste dag Frits Jongsma Toernooi
Piet Bakker Toernooi
2de dag Frits Jongsma Toernooi
2de dag competitie alle klassen
Koppelklaverjassen
3de dag Frits Jongsma Toernooi
16

20.00
19.00
11.00
19.00
12.00
20.00
13.00
11.00
19.00
20.00
19.00
11.00
19.00
19.00
20.00
19.00
12.00
19.00
19.00
20.00
10.00
?
12.00
?
10.00
20.00
?

Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor
Meteoor

