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2005-2006
Het jaar 2005 zit er al bijna weer op. Voor
sommigen onder ons zal dit gemengde
gevoelens oproepen. Onder andere de terreurdreigingen, de toenemende sociale
onzekerheden mede door de perikelen rond
de ziektekosten, moordaanslagen en het
steeds sneller ouder worden, geven dit
gevoel aan.
Als we ons tot onze vereniging beperken,
kunnen we zeggen dat we het jaar 2005
goed zijn doorgekomen. Natuurlijk waren er
hier en daar wat probleempjes, maar we
kunnen toch elke dag genieten van de
geneugten die onze vereniging biedt. Ook
met Kerst en Oud en Nieuw kunnen wij
daar met z’n allen gebruik van maken.
Onze hal is weer schitterend in kerstsferen
versierd en wij zijn ook weer op deze dagen
geopend. Omlijst met een hapje en een
drankje dat u gratis wordt aangeboden. Er
kan natuurlijk ook gebould worden. Zelfs
uw eventuele visite is van harte welkom om
te zien waar u uw geliefde spelletje speelt!
Het jaar 2006 is ons jubileumjaar. We worden 25 jaar jong, met een wat ouder wordende groep. We gaan dit vieren in Preston
Palace in Almelo en zoals het er nu voorstaat met zo’n honderdtachtig personen!
Daarnaast staat er ons een heuse receptie te
wachten.
Laten we dit jaar gebruiken om de saamhorigheid tussen ons allen te verstevigen.
Dat is erg belangrijk voor de toekomst. Met
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hier en daar wat geven en nemen kunnen we tot in lengte
van dagen doorgaan op de ingeslagen weg.
Ik wil u namens mijn medebestuurders hele fijne dagen
en een gezond nieuw boulejaar toewensen.
– Jan Voet

Dagprijswinnaars 3e dag
Jan Voet Indoor Toernooi

11 december 2005
1
2
3
4
5
6

Netty Trock – Lia Trock – Toon Spaan
Ludwig Tophoven – Giok Tophoven – Tou Chaichana
Piet v. Leeuwen – Theo van Dijk – Marjo van Dijk
John Zwiebel – Jos Groot – Hans Mes
Jaap Koning – Tiny Postma – Annie Meijer
Jan Both – Hans Terwee – Ed Lette

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
2

5 + 44
5 + 40
4 + 32
4 + 30
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4 + 16
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Totaalstand Jan Voet
Indoor Toernooi 2005-2006
Na 3 speeldagen

Pl. Nr. Leider

Tot.
Dg. 1
Dg. 2
Dg. 3
W. Pnt. 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

14
13
12
11
11
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
0

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

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

107
110
63
82
78
59
25
40
39
16
-23
-2
-6
-2
-3
-12
-12
-16
-13
-22
-22
-22
-42
-51
-61
-44
-57
-57
-53
-98
3

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

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

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

36
39
15
37
48
10
11
11
18
-13
-5
-18
-16
-11
4
-3
-14
-4
15
-9
-25
-17
-7
-12
-23
-19
0
2
-23
-27

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

41
32
14
44
9
30
8
21
16
-1
-26
2
0
0
-7
1
1
-19
-19
15
20
10
-27
-14
-9
-5
-41
-39
-19
-37

De Keiler nr. 232 – december 2005

Adam en Eva Toernooi 2005

Op donderdag 17 november j.l. werd het jaarlijks Adam en Eva Toernooi gespeeld. Het was een prettige avond en alle deelnemers streden
een sportieve strijd om een keus te mogen maken aan de rijk gevulde
prijzentafel. De avond telde maar liefst 16 prijswinnaars, de aanmoedigingsprijs meegerekend!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Theo van Dijk en Truus Rutgers 4 + 30
Jaap Koning en Tiny Postma 4 + 26
Jan Verhulst en Carla Kool 4 + 21
Gerrit Terpstra en Rosalie Lammerts van Bueren 3 + 15
Toon Spaan en Lia Trock 3 + 19
Ed Zijlmans en Willy Buijs 3 + 14
Jos Groot en Gonnie v.d. Hilst 3 + 7
Arie Boon en Lies Hiemstra 3 + 7
Jan Stok en Loek van Sichem 3 + 5
Waldie Haseth en Gerda Nagel 3 + 3
Menno Roelofs en Netty Trock 2 + 17
Jeffry de Ruiter en Mirjam Westerhof 2 + 6
Boudewijn Lammerts van Bueren en Tou Chaichana 2 + 6
Inge Strijdonck en Annie Meijer 2 + 5
Joop Abels en Inge Huisman 2 + 2
De aanmoedigingsprijs ging naar
Kees Spruitenburg en Tony Olthof 0 - 30
4
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Zondag: Fam. Postma, Connie
Kroon, Fam. A. Voogt, Menno
Roelofs, Lydia Heuckeroth,
Rita Been, Gezusters Nagel
Reserves/invallers: Waldie Haseth
en Frans Kooistra
Indoorzondagen: Gerda Voogt,
Maroes Baas, Windy de Haze,
Klaas de Ruiter (bunker)

Wij wensen iedereen prettige
Kerstdagen en veel geluk en
gezondheid in 2006.
Luis en Esperanza Rodriques

Nieuwjaar

Zoals u ziet is dit een hele lijst
met barmedewerkers voor 2006.
Maar natuurlijk is het zo dat u de
taak van bovenstaande vrijwilligers kunt verlichten. U kunt zich
te allen tijde ook nog aanmelden,
er kunnen er altijd meer bij!
Schroom niet en geeft u zich op
bij Jan Voet.
Een paar tips voor hen die om
wat voor reden niet bij machte
zijn om barwerk te doen:
• Breng eens wat lege glazen
terug;
• Voer eens wat lege en/of volle
kratten af en aan;
• Laat de plaats waar u heeft
gezeten schoon achter (vaatdoekjes en peukenbak zijn aan
de bar verkrijgbaar).

Zondag 1 januari 2006 is er de
jaarlijkse Nieuwjaarsinstuif.
De hal gaat die dag om 13.00 uur
open.

Barbezetting
Maandag: Jan Voet
Dinsdag: Jan Voet,
Cor van Gelderen
Woensdag: Jan Stok
Donderdagavond:
1. Peggy Strijdonck, Tiny Postma,
Henk Postma, Jef de Ruiter
2. Cor van Gelderen, Erik van
Stelten, Paul Jansen
3. Jan Stok, ?
4. Jaap Koning, ?
5. Loes de Vries, ?
6. Gonnie van der Hilst, ?
7. Kitty Koning, ?
8. Joop Schallenberg, ?
Vrijdagmiddag: Netty Trock
Vrijdagavond Klaverjassen:
Jan Baas, Marjo van Dijk
Darten: Peggy Strijdonck
Zaterdag: Lia Trock, Netty Trock

Fritjof en Yvonne wensen
iedereen prettige Kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

5

De Keiler nr. 232 – december 2005

Wie oh wie?
Ik zoek mijn donkere, gladde
bal van het merk Obut, X35-705.
Zelf heb ik dan een Obut,
200-Match 110-68.
Lenie Bakker

Een geweldig ‘goud’
boulejaar bewenst!
Co en Hetty Bakker

heeft hij lekker lang plezier van!
Tiny Limburg heeft last van jubeltenen en waggelt daarom enigszins over onze banen.
Theo van Ommen heeft een nieuwe heup gekregen en is nu aan
het revalideren. De longinfectie
die hij heeft opgelopen bemoeilijkt e.e.a. enigszins.
De voorzitter van onze bevriende
SV De Meteoor ligt of heeft in
het ziekenhuis gelegen met een
zware longontsteking. Wij wensen hem een spoedig herstel toe.

Roelie en Jan Verhulst
wensen iedereen leuke
kerstdagen en een gezond
nieuwjaar met veel succes
en boules plezier.

Ziekenboeg
Jan Been heeft zijn lichamelijke
problemen weer onder controle
en gooit zijn bouleballetje weer
lustig mee.
Carolien Eisinga gaat langzaam
vooruit, een operatie moet nog
even op zich laten wachten.
Gré Bezuijen is inmiddels bezig
met een te verwachten chemokuur. Wij hopen dat ze deze aanval op haar gezondheid weer
weet te doorstaan.
Cor van Gelderen heeft een operatie aan zijn onderkaak ondergaan
en eet nu voorlopig alleen maar
pap. Een tip: wanneer u hem iets
wilt geven ter ondersteuning,
gaarne een zak pinda’s, daar

BIJDRAGEN VOOR DE
VOLGENDE KEILER
kunt u t/m 12 januari a.s.
inleveren. Kopijbus in de hal,
of e-mail: koning@ncn.nl

Tini en Wim den Ouden
wensen alle leden en bestuur
een goede Kerst en een
voorspoedig 2006.
6
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handel L. Heuckeroth, Markt
Mosplein, Kapsalon Team,
Buikslotermeerplein 217 en
Autoservice Paul, MS Oslofjordweg 8d. Er kunnen er natuurlijk
altijd nog meer bij! Ook ons
clubblad heeft nog plaats voor
een paar adverteerders. Deze dienen dan nog voor het einde van
deze maand te worden aangemeld in verband met het vooruitdrukken van de advertentiepagina’s voor het hele jaar 2006.
Inlichtingen bij Lydia Heuckeroth.

Wij wensen iedereen prettige
Kerstdagen en een gelukkig
2006.
Martha en Jan Voet

Zij steunen ons!
Wanneer u iets koopt bij één van
onze adverteerders in het clubblad of in de hal (wat wij natuurlijk van harte aanbevelen), kunt u
aangeven dat u lid bent van JBC
De Meteoor. Zodat zij weten dat
er ook iets terugkomt van hun
sponsorgelden.

Verzoek!
Iedereen die in de hal speelt
wordt dringend verzocht niet met
de boules tegen de reclameborden te slaan of te tikken. Ze willen daardoor nog al eens beschadigen.

Het bestuur en alle leden van
JBC De Meteoor wens ik fijne
feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar!
Klaas Lugthart

Jarige leden
In januari zijn jarig:
Mirjam Mink (tennis), Manuel
Secci (voormalig lid, woont nu in
Italië), Francien Koelman, Truus
Schallenberg, Anthoon van Sichem,
Truus Nagel, Ton Schepemaker,
Koos Broers, Corrie van Essen,
Richard van de Eijkel (tennis),
Ruud de Bruijn, Lies Hiemstra,
Annie Stolte, Hans Ter Wee,
Mark Reurings en Rie Voogt.

Onze sponsors
Zoals u heeft kunnen zien is
onze hal opgesierd met vier nieuwe reclameborden. Ze zijn van:
Plus Vreeswijk Supermarkt,
Nageljongenstraat 150, Markt7
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Prettige Kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar. Tevens wil
ik iedereen bedanken die zich
voor De Meteoor inzet!
Truus Nagel

Wij wensen iedereen prettige
feestdagen en een sportief en
gezond nieuwjaar.
Kees en Sophie Lodewijks

Kerstgedachten
Donker - guur - storm - hagel - regen
Goed ingepakt kunnen wij er tegen
De nazomer is op, de winter staat klaar
De maand van gezelligheid met elkaar
Eerst was er St. Maarten; toen de Sint
Daarna Kerstmis met dat onschuldige kind
De Jaarwisseling met alle goede gedachten
‘Vuurwerk’, we kunnen haast niet wachten
Dé tijd van ‘t jaar om aan een ander te denken
Een bakkie doen met een opbeurend woord
Ook een glimlach of een bloemetje scoort
Even er helemaal voor een ander zijn
Dat vinden ze dan altijd hartstikke fijn
Veel fijne dagen met heel gezellig eten
We gaan weer volop genieten; zeker weten
Alle goeds voor iedereen van JBC De Meteoor
Van Thea Valent, ook namens Jan Telder hoor

Bestuur en leden een héél
gezond 2006!
Jan en Aly Nieuwenhuijse

Prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Ton&Annie
8

De Keiler nr. 232 – december 2005

DEEL 21
een Voorspoedig Nieuwjaar. Eén
mevrouw weigerde zonder meer
deze handdruk en sprak geen
wens uit. Zij vertelde mij dat zij
het niet nodig vond om alleen
met Kerstdagen en de Jaarwisseling de mensen het beste te wensen. Zij wenste mij iedere dag
van het jaar het beste en dat gold
voor alle mensen, Dat heeft toen
een enorme indruk op mij
gemaakt, ieder jaar moet ik daar
weer aan denken. Haar gedachte
heb ik een beetje overgenomen
en die wil ik graag aan een ieder
overbrengen. Ik wens een ieder
voor alle komende dagen en
jaren daarom alle geluk en
gezindheid toe’.
Frits Jongsma, die toen de redacteur en samensteller van ons volprezen clubblad was, schreef een
kort rijm:
Voor u en de uwen heb ik slechts
één wens
Veel gezondheid, dan pas bent u
een gelukkig mens.
In datzelfde clubblad schreef Jan
Voet nog een stukje, het was min
of meer een stukje met een
waarschuwend vingertje, leest u

Twintig jaar gelden stond het
clubblad bol van de kerstsfeer die
dit clubblad uitstraalde. Ieder
bestuurslid had een kort, maar
memorabel stukje geschreven.
De voorzitter (Jan Voet) schreef
het volgende: Om in deze club te
willen boulen moet je elkaar
goed aanvoelen. Tijdens het spel
elkaar uitlokken en uitproberen,
moet men kunnen accepteren.
Tot nu toe gaf dat weinig problemen ook al loopt men wel eens
op de tenen. Maak van deze
dagen een waar feest en vergeet
wat er is geweest.
Piet Bakker hield het veel korter,
Piet wenste alle leden een Prettig
Kersfeest, een Goede Jaarwisseling en een Vredig en Gezond
1986.
Klaas de Ruiter deed, als secretaris, ook een duit in het zakje.
Zijn relaas luidde als volgt:
‘Zo´n 16 jaar geleden, rond de
feestdagen, kwam ik door mijn
toenmalige werk met veel mensen in contact en, naar goede
gewoonte, wenste je ze met een
handdruk Prettige Feestdagen en
9
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sen de familieband om deze
dagen op gezellige wijze door te
brengen. Wat voor anderen een
feest is, is voor hen een kwelling.
Beste leden, kijk eens om u heen
en laat, wanneer u daar een
mogelijkheid toe heeft, hem of
haar eens meegenieten van uw
familiegebeuren. De dankbaarheid die u er voor terugkrijgt is
niet in geld uit te drukken’.
Natuurlijk deed ‘Brabantse Joop’
ook mee. Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar voor alle
boulers en verdere bekenden was
de kreet van Joop.
Zoals u ziet is er in die 20 jaar
niet zo veel veranderd. We wensen elkaar nog steeds het allerbeste met de jaarwisseling, zoenen elkaar en brengen de Kerstdagen veelal in de huiselijke
omgeving door.
In het december nummer van
1985 stond een gigantische puzzel die voor een zeer groot deel
het clubblad in beslag nam. Een
(handgeschreven) verslag van de
hand van Ruud Sakes over de WK
in Marokko. Ruud heeft hier

Wij wensen iedereen fijne
feestdagen en een gezond
2006.
Anthoon en Loek van Sichem
zelf maar.
‘De Kertsdagen en de jaarwisseling staan weer voor de deur.
Deze dagen zijn per traditie
familiedagen en worden dan ook
vaak in huiselijke kring gevierd.
Velen laten hun gedachten gaan
over het verstreken jaar. De
leuke, maar ook de minder leuke
ervaringen passeren de revue. De
‘knip’ wordt nog eens extra open
getrokken om de hapjes en de
drankjes, die er deze dagen in
overvloede aanwezig zijn, te kunnen bekostigen. Aan het einde
van het jaar beloven we ons zelf
weer om het in het volgend jaar
beter en/of anders te doen. Het
spreekwoord “Belofte maakt
schuld” gaat hierbij in veel gevallen niet op. Meestal zitten we
snel na de jaarwisseling weer in
ons oude en vertrouwde ritme.
De voorgenomen verbeteringen
worden met alle gemak van de
wereld weer verschoven naar het
volgend jaar.
Toch zijn er veel leden binnen
onze club die het deze dagen
extra moeilijk hebben. Zij mis-

Fijne feestdagen en een
gezond jaar toegewenst.
Beb Rodenburg
10
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blijkbaar zelf aan meegedaan,
want in het verslag heeft hij het
steeds over ‘wij’ en ‘ons’. In 1985
deed Nederland met twee equipes mee aan de WK. Helaas was
het niet mogelijk, zowel voor
NL-1 als voor NL-2 om bij de zestien beste equipes van de wereld
te eindigen.
Tot slot wil ik u niet onthouden
mee te delen dat ook in 1985 het
‘Oliebollenboulen’ georganiseerd

werd. We zijn toch wel een club
die van tradities aan elkaar
hangt.
Ondanks het stukje van Klaas wil
ik u, ook namens Mea, vanaf
deze plek ontzettend Gezellige
Kerstdagen en een heel gelukkig
en gezond 2006 wensen (en
natuurlijk ook voor alle andere
dagen die daarna nog komen
gaan).
– Ruud van Enter

Basis-lid NJBB

Staat uw naam in dit stukje vermeld, dan s.v.p. opgelet!
Zoals u heeft kunnen lezen zullen alle leden van onze vereniging die nog geen W- of R-licentie hebben aan de NJBB opgegeven worden. U krijgt hier een
‘dienst’ van de NJBB voor terug:
een WA-verzekering en het
Petanque-journaal dat vier keer
in uw brievenbus zal glijden.
Heel wat leden hebben mij de
afgelopen tijd horen vragen ‘Wat
is uw (jouw) geboorteplaats?’.
Deze vraag stelde ik niet aan u
omdat ik dat zelf zo graag wil
weten, maar omdat de NJBB dat
voor uw basislicentie graag wil
weten.

steeds onbekend. Het betreft de
volgende leden:
Jan Been, Jopie Benjamin, Henk
Bouquet, Bep Braspenning, Willem
Brink, Carolien Eisinga, Wim van
Es, Annemarie van Es - Hulst,
Corrie van Essen, Dennis Fronczek,
Chella van Gelderen, Cor van
Gelderen, Willy van Haastrecht,
Wim Hakvoort, Hetty Hakvoort,
Frits Hesterman, Maartje Hester-

Wij wensen leden en bestuur
fijne feestdagen en een
gezond 2006.
Carla en Adrie Kool

Van veel leden weet ik inmiddels
waar zij geboren zijn, maar van
heel wat leden is mij dat nog
11
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man, Kees Idenburg, Anja
Idenburg - de Man, Joop Keepe,
Cor Keizer, Toon Koelman, Francien Koelman, Piet Koopmans,
Cor Leibbrand, Evert Limburg,
Tiny Limburg, Bert Louman,
Maria Louman, Gerrit Lut, Bep de
Man, Wim de Meijer, Ans Noordenbos - Hulshof, Sien Nouwen,
Ruud Odinga, Margriet Odinga,
Tony Olthof, Theo van Ommen,
An van Ommen - Abels, August
Ost, Mark Reurings, Paul
Schijffers, Jean Schnieder,
Joke Schneider, Fritjof Sibbelee,
Yvon Sibbelee, Rie van Stelten,
Tony v.d. Tweel, Marcella v.d.
Tweel, Hans Udo, Eduard Vergne,
Ad Verhoeven, Gerrit Vervoort, Mei
Yan Voet, Gerrit Voogt, Rie Voogt,
Herman Voogt, Bep Wagemans,
Ab Walbroek, Willem Walter,
Jan Westerdaal en Henk Zwaan.

Voor het bestuur en leden:
prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar.
Tiny Limburg
secretaris ondoenlijk is alle
genoemde leden nog eens extra
persoonlijk te benaderen om er
achter te komen wat hun juiste
geboorteplaats is, wordt aangenomen dat bovenstaande leden
in Amsterdam geboren zijn.
Mocht deze aanname niet juist
zijn, en van sommige leden is
bekend dat dit niet juist is, dan

PUZZEL VAN
DE MAAND
De oplossing van de puzzel in
De Keiler 231 is:
HET EI WIL WIJZER ZIJN DAN
DE KIP.
Annie Stolte, Tiny Limburg,
Klaas Lugthart, Nettie Trock,
Hetty Bakker, Jan Stok, Albert
van Seeventer, Paul Schijffers,
Cor Keijzer en Piet van Leeuwen
waren de inzenders van de
goede oplossing.
Wegens ruimtegebrek zult u in
dit nummer van onze Keiler
tevergeefs naar de puzzel
zoeken.

Wanneer uw naam bovenstaand
is vermeld, betekent dit dus dat
uw geboorteplaats niet bij ons
bekend is en niet in het ledenbestand van onze vereniging vermeld staat. Omdat het voor de

Wij wensen het bestuur
en alle leden prettige
feestdagen!
Chella en Cor van Gelderen
12
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verzoek ik u dit kenbaar te maken
door uw naam op een briefje te
zetten en hierbij de geboorteplaats te vermelden. U kunt dit
briefje in het kopijbusje in de hal
deponeren. Een andere mogelijkheid is om e.e.a. even telefonisch
door te geven. Dit kan op het
tel.nr. 06-55386012. Mocht u geen
gehoor krijgen dan kunt u uw
mededeling kwijt door die in te
spreken. Via internet kunt u uw
juiste geboorteplaats ook doorgeven. Een mailtje naar
ruud.v.enter@planer.nl met uw
juiste geboorteplaats hierin vermeld kan ook. Mogelijkheden

Ed

genoeg dus.
Mocht u wel in Amsterdam geboren zijn, dan hoeft u, wanneer uw
naam bij bovenstaande opsomming vermeld staat, dus geen
actie te ondernemen.
Omdat het ledenbestand in het
begin van januari gemuteerd zal
worden en daarna zal worden
opgestuurd naar de NJBB, is
enige haast met het opgeven van
een eventuele wijziging (dus
anders dan Amsterdam) geboden.
Bij voorbaat bedankt voor uw
medewerking,
– Ruud van Enter

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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Klaas is een geboren Rotterdammer, maar woont al sinds 1949
in Amsterdam. Als je tenminste
Landsmeer bij Amsterdam
rekent. Hij heeft als kind, en later
als werknemer van een binnenschipper, in zijn jeugd vier jaar
lang alle binnenwateren van
Nederland bevaren. In de oorlogstijd moeten dat barre tijden
zijn geweest. Bij een razzia is hij
in 1944 opgepakt en heeft hij een
tijd in Duitsland moeten werken.
Na de oorlog kwam de dienstplicht, die hij gedeeltelijk bij de
Marine in Indië heeft vervuld.
Klaas is één van de mensen van
onze club die we een rubriek
zouden kunnen laten vullen
onder de titel ‘Een Meteoorlid
Vertelt’!
Tijdens zijn diensttijd is hij
getrouwd met Gerda. Na de
diensttijd is hij naar Amsterdam
verhuisd om in te gaan wonen
bij Gerda en haar ouders in Tuindorp Nieuwendam. Hij is toen

KLAAS LUGTHART (79) werd
ruim tien jaar geleden samen
met zijn vrouw Gerda lid van De
Meteoor. Het boulespel hadden
ze leren spelen en waarderen op
hun camping in Leersum. Elke
dag, en soms wel twee keer per
dag, werd daar gebouled. Annie
en Klaas Stolte, die ook op die
camping kwamen, vertelden hen
over onze club. En vooral het feit
dat ze hier ook in de winter in de
hal konden boulen, maakte dat
ze enthousiaste leden werden.
Helaas is Gerda zo’n twee jaar
geleden overleden, maar Klaas
komt nog wekelijks een paar keer
een balletje gooien.
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gaan werken bij de NDSM, eerst
als transporteur, later als ‘ijzerwerkersmaat’ en weer later als
ijzerwerker. Na avondstudies is
hij er van 1970 tot 1984 het vak
van tekenaar gaan uitoefenen.
Toen hield het op, bestond de
NDSM niet meer, en hoefde hij
vanaf zijn 58ste niet meer te werken.
Klaas heeft (samen met Gerda)
vier kinderen, zes kleinkinderen
en één achterkleinkind.

anders vind ik er niet veel aan.
Ik heb verder jarenlang in het
bestuur van een speeltuinvereniging gezeten, en ben nog steeds
bestuurslid van de ANBO, hier in
Landsmeer.
VAKANTIEBESTEMMING?
Gerda en ik trokken er veel met
de caravan op uit. Dat is één van
de dingen die ik nu erg mis.
We reisden naar Italië, Spanje,
Portugal, Engeland, Duitsland,
Joegoslavië, noem maar op. Fantastische tijd was dat. Een paar
jaar geleden hebben we nog een
reis naar Rusland gemaakt, die
erg veel indruk op ons heeft
gemaakt. Vliegen naar Moskou
en vandaar met de bus onder
andere naar St. Petersburg. Erg
interessant om al die monumenten van die oude tsaren, maar
ook van het latere communisme
te bekijken.

WAAROM BOULEN?
Recreatie, vermaak. Het is een
leuk spelletje en je komt nog
eens onder de mensen. Het verenigingsleven staat mij wel aan.
Ik heb jarenlang bij De Meteoor
met Gerda in de wekelijkse
schoonmaakploeg gewerkt. De
vloer stofzuigen. Dat vond ik heel
leuk om te doen, werken in zo’n
ploegje. Jammergenoeg kreeg ik
een hartinfarct, toen hield dat
voor mij op.

VERDER NOG IETS?
De Meteoor is een leuke vereniging, waar ik me welkom en
thuis voel. Ik ben er ook in moeilijke tijden altijd erg goed opgevangen. Het is er gezellig, in de
winter brandt de kachel er altijd
en, ik wil niet overdrijven, maar
zo’n club vervuld voor veel mensen een enorme functie. Zo’n
club moet dus eeuwig blijven
bestaan!
π

ANDERE
EIGENAARDIGHEDEN?
Op maandag doe ik aan coursebal. Elke week, als enige man
tussen negen dames! Ook biljart
ik heel veel, elke week een paar
keer. Daarnaast ben ik een verwoed puzzelaar en ik lees veel
historische boeken. Het moet
wel waar gebeurd zijn wat ik lees,
15
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TOERNOOI- EN
EVENEMENTEN
KALENDER ’05-’06
Datum Toernooi/evenement

Aanvang Plaats

vr 23-12-05 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

za 24-12-05 Joop v.d. Loo Toernooi

12.00 Meteoor

vr 30-12-05 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 31-12-05 Oliebollen Boulen

13.00 Meteoor

zo 8-1-06 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

za 21-1-06 Echtparen Toernooi

19.00 Meteoor

vr 27-1-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 28-1-06 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 12-2-06 Jan Voet Indoor Toernooi

11.00 Meteoor

do 16-2-06 Valentijn Toernooi

19.00 Meteoor

za 18-2-06 Damesdoubletten

19.00 Meteoor

vr 24-2-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 25-2-05 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

zo 12-3-06 Jan Voet Indoor Toernooi

12.00 Meteoor

za 18-3-06 Herendoubletten

19.00 Meteoor

vr 25-3-06 Les Bohémiens

19.00 Meteoor

vr 31-3-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

zo 2-4-06 1ste dag competitie alle klassen 10.00
za 8-4-06 1ste dag Frits Jongsma Toernooi
za 15-4-06 Piet Bakker Toernooi
do 20-4-06 2de dag Frits Jongsma Toernooi

? Meteoor
12.00 Meteoor
? Meteoor

zo 23-4-06 2de dag competitie alle klassen 10.00
vr 28-4-06 Koppelklaverjassen

20.00 Meteoor

za 29-4-06 3de dag Frits Jongsma Toernooi
16
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