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Hallo boulers, 

 

Van harte hoop ik dat het goed gaat met jullie en jullie naasten en dat iedereen een 

manier heeft weten te vinden om contact te houden met familie. Want dat je kinderen 

en kleinkinderen niet even een knuffel kan geven, vind ik maar lastig! 

Verder maakt deze tijd je ook wel inventief. 

Zo moet je elkaars teennagels knippen en heb ik in huis iemand met een totaal ander 

kapsel dan ik gewend was. En mijn tuin heeft er nog nooit zo schoon bijgelegen als 

nu. Elk blaadje wat uit de strak geschoren heg valt, raap ik op. 

Eigenlijk ben ik wel benieuwd waar jullie je mee bezighouden. Als je zin hebt, mail 

het dan naar mij en dan probeer ik het te delen met clubgenoten. Misschien kunnen 

we nog wat leren van elkaar. 

 

Lief en leed. 

In het weekend kreeg ik van de familie IJsselstijn een appje met foto’s van Wim. 

Deze zal ik jullie besparen, maar wel goed was om te lezen dat de zuurstof die hij 

kreeg langzaam afgebouwd wordt en dat hij al iets gegeten heeft. Klinkt positief! 

Triester was het nieuws wat ik kreeg van boulevrienden van Vitesse Barendrecht. 

Zij deelden mee dat op 23 april jl. Ben Bos plotseling aan een hartinfarct was 

overleden. 

Ben was met zijn maat Nico Bakker een bekend deelnemer aan toernooien en dan 

ook duidelijk aanwezig. Onze toernooispelers zullen hem zeker kennen. 

 

Activiteiten. 

Vanuit de Regio kreeg ik het bericht dat de toernooikalender t/m 1 juni leeggemaakt 

is. Dus ook geen Wim v. Pelttoernooi voor ons. 

Afhankelijk van alle ontwikkelingen in de komende tijd heb ik nog de hoop dat we op 

Vrijdag 7 augustus de Franse Avond kunnen houden. 

Het motto: Boules, bier en barbecue. 

Dus de komende tijd: houdt afstand, ga niet Funshoppen en zeker niet naar de Ikea! 

Sterkte allemaal!                Hans Nicodem 



 

 

 


