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Boelpraot, op de klapbank van Club Jeu de Boules Middelburg 2020 nr. 7 

Wij begroeten nieuwe leden:   

Dick van de Ende 

Redactie:                                                
Jeroen Adriaanse, Elly de Boer,       
Nel Westerweele,                             
Berend-Jan van Hoeckel,  

Kopij:   voor de volgende Boelpraot 
kunt u tot uiterlijk 20 januari inleveren 
bij de redactieleden of mailen naar: 
boelpraot@cjbm.nl                         

Toernooien in ‘t verschiet: 

Voorlopig zijn er geen toernooien ge-
pland i.v.m. COVID-19. 

Opzegging van het lidmaatschap dient  
vóór 1 december schriftelijk of  
per e-mail aan de secretaris te worden 
doorgegeven . 

Voorwoord van de voorzitter  

Midden november krijg ik een mailtje van 
Berend-Jan of ik weer een voorwoord kan 
schrijven voor de Boelpraot. Nu is midden 
november een redelijk dynamische periode 
binnen de club dus ik moet even nadenken 
waar ik het over ga hebben. 

Het eerste waar ik aan denk is dat het mail-
tje waarschijnlijk het laatste mailtje van Berend-Jan is in de functie van redac-
tielid van onze club CJBM. Hij gaat weer verhuizen en waarom, want ik hoor 
alleen maar van hem dat Zeeland prachtig is en zeker Walcheren. Berend-
Jan samen met Rian hebben goede redenen om deze keuze te maken.  

Berend-Jan is een heel gedreven redactielid geweest en was de contactper-
soon voor de campings en onze sponsors. Het samenspel wat ik met Berend-
Jan had vond ik geweldig. Ik schrijf de verhaaltjes en hij denkt mee in de op-
bouw van het verhaal en natuurlijk goed Nederlands. Soms discussie omdat 
door het ombouwen van een zin de melding die ik tussen de regels wil mee-
geven in mijn optiek niet door komt maar wij kwamen er altijd uit. Een ding 
heb ik nooit geleerd, de verhalen waren altijd te lang daarom nu een poging 
om binnen de limiet van 350 woorden te blijven.  Ik denk dat wij hem gaan 
missen niet alleen binnen de redactie maar ook op de boulesbanen want hij 
was een prima speler. Hij eindigde bijna altijd bij de eerst 15 van de maan-
dagavondcompetitie. 

Berend-Jan heel hartelijk dank voor je enorme inzet voor de club. 

Ik gaf al aan dat november een dynamische maand was want het bestuur had 
het lef om een moeilijke vraag bij de leden neer te leggen. Moeilijke of verve-
lende vragen moeten ook gesteld kunnen worden in welke vorm dan ook. Het 
antwoord is denk ik, nu u dit leest, al gegeven .  

Nu wordt het tijd dat we weer eens kunnen gaan boulen maar het wachten is 
op het startsein van de overheid. Tot die tijd blijf gezond. 

Wim Vermeule, voorzitter CJBM 

Toekomst 

Een stralende dag. In gedachten loop ik over de bemodderde polderwegen 
mijn dagelijkse km’s. Uitkijken waar je loopt, je kunt zomaar uitglijden over een 
klonter klei. 

Vanmorgen las ik de mail van het bestuur over de enquête, 
wel- of niet bij NJBB blijven. Voorlopig blijft het voor de NPC 
spelers zoals het was. Er wordt gekeken naar een mogelijke 
samenwerking met Le Bastion in Goes. We wachten af. 

Gisteren kwam het NJBB blad PETANQUE in de bus. Op de 
voorpagina: “ROAD TO EK 2022 in ’s-Hertogenbosch.” Een 
toekomstbeeld waar onze NPC spelers naar toe kunnen 
leven. Het zou prachtig zijn daar aan deel te nemen. Zover 
is het nog niet maar het biedt wel perspectief. 

Samen tegen corona en daarna samen voor EK 2022. Het grote evenement, 
waaraan Nederland als gastland, deelneemt. 

Samen werken aan een gezond CJBM!   Goede feestdagen! 

Groet, Nel Westerweele 

Mededeling: 

Vanaf maandag 14 december opent 
CJBM haar terrein weer. Maximaal 30 
personen. Toiletten kunnen worden 
gebruikt.  De verwarming staat uit. 

Op 19 december kunt u van 10.30 uur 
tot 15.00 uur uw bestelde oliebollen 
ophalen. 

De club is gesloten op: 24, 25, 26, 27 
en 31 december. 

Familiebericht: 

Op 25 november j.l. is Coby de Goffau 
overleden. 
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Ik wil nog zo graag, maar het gaat niet meer 

Annie van Staveren, 38 jaar lid van CJBM. Samen met haar man Wim is ze in 
1982 lid geworden van de boules club, die toen uit 30 leden bestond.!!  

Ze speelden enthousiast en waren bij vele toernooien in binnen- en buitenland 
aanwezig. Het boulen was een deel van hun leven. 

Na het overlijden van haar man werd het boulen voor Annie meer een spel van 
vriendschap en gezelligheid. Dat vond ze bij de woensdagmiddaggroep. Een 
euro toernooi en spelen volgens de ranglijst waren de spelmomenten, waarin ze 
haar kennis en kunde kon waarmaken. Als je met Annie in een team zat, had je 
een goeie. Ze kon de juiste aanwijzingen geven, waar je op moest letten en wat 
je het beste kon proberen. Jarenlang was ze een geliefd persoon op de boules-
baan. 

Door gezondheidsproblemen, duizeligheid, storing van het evenwichtsorgaan en 
daardoor soms vallen, is het niet meer mogelijk om te boulen. Het valt haar 
zwaar, maar ze zit niet bij de pakken neer. Er wordt goed voor haar gezorgd. Ze 
heeft schatten van kleinkinderen, die ze regelmatig ziet en helpen indien nodig. 
Ook “onze” Willy, die in de buurt woont, springt bij als er problemen zijn. 

Annie kan haar hobbies, borduren, quilten, kaarten maken, blijven doen. Kleine kunstwerkjes worden naar familie, 
vrienden en clubgenoten gestuurd. Als je zoiets krijgt is dat een persoonlijk cadeautje, waar je van kunt genieten. 

Eind dit jaar zegt ze haar lidmaatschap op. Ze wil wel donateur worden van CJBM. Zo blijft ze de club steunen, waar 
ze zoveel jaren lid van was, en die haar levensvreugde, vriendschap en gezelligheid heeft gegeven. 

Alle boules vrienden en bekenden, hartelijk dank voor deze mooie onvergetelijke jaren. 

Lieve groet, Annie van Staveren  

Nel Westerweele, namens de redactie 

Een stad ontwaakt 

Dinsdagochtend, stralend weer. Ik rijd naar Middelburg en parkeer bij het sta-
tion. Mijn parkmobile app weigert. Dan de parkeermeter, defect!!! Zonder te 
betalen ga ik weg, in de hoop dat ik straks geen bekeuring achter de ruitenwis-
ser vind. 

Over de kleurige brug loop ik naar de stad. Het is stil en rustig. Het is nog 
vroeg. De statige huizen aan de kade schitteren in de zon. De woonboten 
weerspiegelen in het water. 

Een enkele winkel is open. Sommige winkeliers zijn bezig tafeltjes en stoelen 
buiten te zetten en de planten te schikken. De bloemenman van de markt 

sjouwt zijn kleurige waar uit een bestelbusje en zoekt er een mooie plaats voor bij zijn kraam. De terrassen op de 
markt worden klaargezet en een politieauto rijdt langzaam zijn route. 

Ondertussen zijn er meerdere winkels open. Ik moet een boek ophalen bij de Drukkerij. Pijlen bij de ingang geven de 
route aan. Links naar binnen en rechts eruit. Een beetje onlogisch, maar dat merk je pas als je de hele winkel bent 
doorgelopen. Toch heb ik de uitgang niet gezien en  kom natuurlijk  tegen de richting in naar buiten. Volgende keer 
beter! Het fijne van vroeg in de ochtend is, dat er niet veel mensen voor je voeten lopen. 

Nog even bij Bomont naar binnen. In gedachten zie ik mezelf in die jas, dat mooie 
vest of die leuke trui. Met lege handen ga ik de deur uit. Ideeën opgedaan, maar 
niets gekocht. 

Een soort “corona” winkelen noem ik dat. Snel kijken, niets kopen en wegwezen. 

Geen bekeuring en nog een hele dag voor me!!!! 

Nel Westerweele 
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Afscheid van de redactie 
Ik herinner me nog als de dag van gisteren, nauwelijks een jaar lid van 
CJBM, dat John Schoonenberg mij in 2004 vroeg om eens een redactiever-
gadering bij te wonen. Ik zat er rustig bij en luisterde totdat John geheel uit 
het niets zei: “Ik stop per direct met de redactie en Berend-Jan is mijn opvol-
ger”. 

Klap boem, daar zat ik dan met mijn mond vol tanden. Toen iedereen weg 
was gaf hij mij een schouderklopje en beloofde vooral in het begin mij op 
weg en tot steun te zijn. En zo startte ik mijn redactiecarrière. Leerde van 
John allerlei truukjes, foto’s te plaatsen, indelingen en gegevens te verwer-
ken. Na 3 keer Boelpraoten maken onder zijn toezicht had ik de nodige erva-
ring opgedaan, want ook toen al was er een uitstekend redactieteam met 

ieder zijn/haar eigen taak.  

Tot de dag van heden heb ik nimmer spijt gehad van John’s onbesuisde initiatief en ook tot de dag van vandaag wa-
ren redactiebijeenkomsten iets om naar uit te zien. Buiten de gezellige praat werd al samendenkend de Boelpraot in 
elkaar gezet, ook toen men vanaf 2009 digitaal ging. Met een ondeugende Piet en ook een goedlachse Tineke, maar 
ook met de komst van de altijd enthousiaste Nel en “kan altijd”-Jeroen en zorgvuldig wakende Elly. Dit team waar ik 
de afgelopen jaren met enorm veel plezier mee werkte zal ik nimmer vergeten, maar vrij plotseling was voor deze 
Boelpraot ook mijn laatste Boelpraot, die ik mee samenstelde.  

Door familieomstandigheden werd mijn plannetje dat ik samen met mijn vrouw maakte om over 2-3 jaar weer naar 
de familie rond Den Bosch te verhuizen, onverwacht versneld en zal ik per 1 december weer Brabander zijn. Jawel, 
hoor ik jullie roepen, “dat riep je wel vaker, maar je kwam altijd weer met hangende pootjes terug naar Zeeland”. He-
laas, dat zal niet meer gebeuren, behalve dan mijn vakanties die beslist Zeeuws zullen zijn. 

Lieve mensen en collega redacteuren. Met groot plezier neem ik een onschatbare herinnering mee naar Brabant. 
Van collegialiteit, van onmiskenbare vriendschappen, van weten wat een hecht team is en van liefde voor CJBM, die 
mij zoveel bracht. Dit afscheid valt mij zwaar. Jullie blijven onvergetelijk voor mij. Het ga jullie allen goed. Blijf gezond 
en mijn onuitsprekelijke dank voor alles wat jullie voor mij betekenen. 

Berend-Jan. 

Berend-Jan, de web-redacteur 
 
Tja Berend-Jan, wanneer kwam hij eigenlijk in de redactie van de website?  Sluipender-wijze of met hip-
hopsprongen? Daar moest ik even voor gaan zitten. Toen CJBM in 2009 met de website startte was hij er niet bij en 
ook geen lid van de club. Waarschijnlijk had hij zijn tenten opgeslagen in Brabant want ik kende hem wel. Wat bleek, 
in 2008 was hij uit Zeeland vertrokken en in 2011 weer terug. Hij pakte het schrijven voor de Boelpraot weer op en 
de PR van de club.  
 
Eind 2013 hopte hij opnieuw naar Brabant en in 2015 kwamen hij en zijn vrouw terug op Walcheren. Vanaf dat mo-
ment moet hij steeds meer betrokken zijn geraakt bij de website. Een echte redactie kende de website niet, ieder 
van de leden had een vaste taak. Maar alras werd Berend-Jan met zijn vloeiende pen de hofleverancier van het 
nieuws. Het duurde niet lang voordat hij ook het zelfplaatsen van die stukjes onder de knie kreeg en na verloop van 
tijd volgde het fotootje erbij. Zijn absolute verdienste was om regelmatig een nieuw artikel te plaatsen. Hij spoorde 
iedereen aan om hem nieuws te leveren. De website bleef zo aantrekkelijk, niet alleen voor de uitslagenfanaten 
maar voor alle CJBM’ers.  
 
Samen zorgden we ervoor dat de site er netjes uit bleef zien en up-to-date was zodat webbezoekers van buiten een 
goede indruk van onze club konden krijgen. Dat heeft de club leden en gastspelers opgeleverd. 
Berend-Jan heeft actief meegedaan in de keuze van een nieuwe website. Hij was al fanatiek aan het oefenen om 
ook daarin het nieuws te kunnen plaatsen. Maar Brabant bood nieuwe kansen zodat hij het in de lucht gaan van de 
site, die door de coronaperikelen wat vertraging heeft opgelopen, vanuit zijn nieuwe woonplaats moet volgen. En wij, 
wij moeten op zoek naar een nieuwe nieuwsredacteur. 
 
Edith Francissen-Rottier 
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Aankondiging nieuwe rubriek 

Na de bestuursvergadering van 14 oktober, is het duidelijk dat de in-
houd van de Boelpraot gevarieerd mag zijn. Er werd een idee geopperd 
om er een vaste rubriek aan toe te voegen, b.v. een interview met club-
leden…….. door Nel Westerweele. 

Het volgende geeft de doorslag:  

Een aantal weken voor het overlijden van Piet Rottier was hij bij mij 
i.v.m. Gastredactie voor PETANQUE. We spraken ook over de Boelpra-
ot. Kunnen we iets nieuws bedenken? Hij zei o.a.: ”Jij zit altijd in de 
kantine aan een tafel met veel clubleden om je heen. Ze kletsen en pra-
ten over van alles en nog wat. Kunnen we een praatprogramma maken. 
Aan tafel ….of zoiets. Denk er eens over na!!!! 

Of het zo moet zijn. Nu is het aan de orde en ik wil me daar graag voor inzetten, met instemming van alle  redactiele-
den. Mijn plan is: 

De aankondiging in nummer 7, 2020 en de start in 2021. De rubriek wil ik noemen, om de woorden van Piet te ge-
bruiken: Aan Tafel …………….met?  Door Nel Westerweele. 

-Als redactie kunnen we zelf gasten (clubleden) vragen om  deel te nemen. 
-Natuurlijk kan iemand zichzelf aanmelden via de mail ( boelpraot@cjbm.nl ) of mondeling bij één van de redactiele-
den. 
-Ook kan het zijn dat 2 personen samen een interview willen. 
-Van te voren handvatten geven en afspraken maken, die heel verschillend van aard kunnen zijn. 
-Altijd de vraag: Waarom en wanneer lid van de club. 
-Wat betekent CJBM voor jou. 

Het interview kan plaats vinden bij mij thuis, bij de persoon thuis, in het clubhuis, serre, op het terras of anders. Alles 
hangt af van coronabeperkingen. Digitaal is ook nog een mogelijkheid. 

Het aantal woorden rond 400 en een foto. Het geschreven stukje wordt door de geïnterviewde gecontroleerd op juist-
heid. 

Denk er over na en in Boelpraot nummer 1, 2021 verschijnt het interview van onze eerste gast. Een verrassing, 
spannend. Schroom niet en meld u aan. Met elkaar maken we er een mooie rubriek van. Ik heb er zin in!!!!!                              

Namens de redactie, Nel Westerweele 

Wist u dat 

• Berend-Jan verhuisd is naar Brabant 
• We hem een mooie nieuwe toekomst wensen 
• De redactie nu een probleem heeft 
• We uw hulp hard nodig hebben 
• We op zoek zijn naar schrijvers 
• We hopen volgend jaar weer een mooie Boelpraot te maken 
• We ook weer graag willen boulen 
• We u allen mooie feestdagen wensen op welke manier dan ook 
• We aan elkaar denken!!!!! 
• Elly een donatie heeft gedaan aan de club van niet genoten consumpties 
• Sylvan, Fabian en Jeroen op de voorkant van Petanque staan 
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Berend-Jan vertrekt 

Berend-Jan zit al jaren in de redactie commissie van de Boelpraot. Soms een aantal 
jaren niet. Eind 2013 was het weer zover. Berend-Jan ging verhuizen naar Brabant. De 
redactie was op zoek naar een “schrijver”. Op een woensdagmiddag in de pauze vroeg 
Edith aan mij: “Nel kun jij verhaaltjes schrijven?” Verbaasd keek ik op, waarom vraag je 
dat?  ”We zoeken een schrijver voor de redactie.” Als je het leuk vindt kun je vanavond 
aanschuiven bij de vergadering. Dat deed ik en zo kwam ik terecht bij de Boelpraot. 
Begin 2015 kwam Berend-Jan weer terug naar Zeeland en schoof vervolgens weer aan 
bij de redactie. Ondertussen waren we begonnen met een nieuwe rubriek: Kunst en 
Creativiteit, waar clubleden aan konden deelnemen. In het voorjaar van 2015 was er 
een 2 daagse expositie van het zeer gevarieerde kunst -en creatieve werk. Berend-Jan 
was net op tijd terug om daar bij te zijn. Hij had een bevriend politicus uitgenodigd om 
deze expositie te openen. Een succes!!! 

Vervolgens pakte hij de draad weer op met veel liefde en toewijding. Hij verzorgde ook de PR en de website was een 
mooi nieuw onderwerp, waar hij zich helemaal in vast kon bijten.  

De redactie vergaderingen, meestal bij Elly (corrector) thuis, waren gezellige hoogtepunten. De Boelpraot werd dan 
van begin tot eind besproken met de daarbij behorende leuke  en bijzondere gebeurtenissen binnen de club. Alle 
leden toen: Tineke, Piet, Elly, Berend-Jan, ik en als afgevaardigde van het bestuur Jos, waren duidelijk aanwezig en 
genoten van alle inspiraties, die aan bod kwamen. 

In 2016 bestond CJBM 40 jaar. Als redactie hadden we het er druk mee. Ideeën spuien, opzet bedenken, indeling, 
lay out, titel. Berend-Jan zette zich daar helemaal enthousiast voor in. Er werden interviews gehouden bij clubleden 
en zelfs bij de oprichters van de club. Veel nuttige en gezellige vergaderingen waren het gevolg. Het jubileumboek 
“groeide” en in oktober 2017 werd het 1ste exemplaar feestelijk overhandigd aan de voorzitter van CJBM. Een 
“juweeltje”, riep Berend-Jan! 

In iedere Boelpraot stonden stukjes van Berend-Jan. Hij had soms moeite met 400 woorden. Hij kon goed tellen 
maar het waren er vaak teveel. Elly zat daar “bovenop”, het moet korter!!! Ja, soms kan dat maar soms ook niet, 
want dan loopt het verhaal anders. 

Na het samenstellen van de Boelpraot door Elly en Jeroen, had B.J. de laatste check. Alle redactieleden kregen een 
concept  en met goedkeuring ging de Boelpraot op de website, naar de leden en sponsoren met een lovend woord 
over de inhoud, door Berend-Jan. 

Tot er een paar weken geleden snel een grote verandering kwam. Door emotionele familie omstandigheden en de 
gevolgen daarvan voelde hij zich geroepen om terug te gaan naar zijn familie en thuishaven Brabant. De verhuisdo-
zen werden besteld en op 27 november 2020 vertrok hij met zijn vrouw Rian naar Rosmalen.  

De redactieleden hebben daar alle begrip voor. We wensen hem een gezonde en mooie toekomst samen met Rian 
en zijn familie. Hij gaat vast en zeker ook weer aan de slag bij een boules vereniging. We horen nog wel van hem. 
(Hij blijft de eerste maanden bereikbaar voor de Boelpraot)  

Berend-Jan, hartelijk dank voor alles, wat je voor het redactieteam en de Boelpraot hebt gedaan. Je energie, bevlo-
genheid en enthousiasme zullen we missen. Het ga je goed !!!! 

Lieve groet en een ferme schouderklop op afstand van: Miranda, afgevaardigde van het bestuur, Elly, Jeroen, Nel. 

Nel Westerweele, namens de redactie 

Eind van het jaar 

Het jaar 2020 is haast voorbij 
We waren verwachtingsvol en blij 
Het duurde niet lang of het virus ging ons bedreigen 
Allerlei regels, lock down en binnen blijven 
Zoveel beperkingen je zou er wat van krijgen 
 
De Jeu de boules ging open en weer dicht 
Wanneer zien we weer echt groen licht 
De jeugd heeft een streepje voor 
De training gaat voorlopig lekker door 

Een actief corona team was steeds paraat 
Opletten of regels worden opgevolgd 
En of ieder op 1,50 meter afstand staat 
 
Van geliefde clubleden namen we afscheid 
Voor familie en vrienden een ontroerende tijd 
 
We kijken vooruit en passen ons aan 
Met feestdagen, lichtjes  en vol vertrouwen 
Gaan we aan een nieuwe toekomst bouwen 
 
Gezonde feestdagen!  Nel Westerweele 
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Onze jeugd 

De meeste van onze leden zullen wel we-
ten dat we ook over een groep jeugdleden 
beschikken. Zij trainen ieder zondag van 
12.00 uur tot 13.30 uur. De trainingen 
worden gegeven door Jeroen Adriaanse 
geassisteerd door Fabian Moes. 

Vijf van deze leden zijn kinderen van ou-
ders die ook lid zijn van de club en zijn 
zodoende met boulen in aanraking geko-
men. Alleen Jayden is niet via deze weg 
bij de club gekomen. 

We weten allemaal dat boulen bekend 
staat als en sport voor oude mensen, 

maar onze jeugdleden laten zien dat dat niet helemaal waar is. Door de trainingen en diverse toernooien die ze al 
gespeeld hebben kunnen ze zich al aardig meten met de ouderen op de club. 

Maar boulen is geen sport waar je lichamelijk sterker van wordt. Dus wij als jeugdcommissie vinden het dan ook wel 
belangrijk dat ze naast het boulen zich nog bezig houden met een andere sport. En dat doen ze dan ook. 

Zo doen Sylvan en Cyril naast boulen nog aan judo en jiu jitsu, Sèrge en Pascal aan judo, turnen en wedstrijdzwem-
men, Nethanya aan streetdance en Jayden aan voetbal en tennis. Dus al met al zijn het 6 sportieve kinderen die het 
erg leuk vinden om te jeu de boulen. 

Dus mocht u nog kinderen of kleinkinderen hebben haal ze over om eens een keer te komen kijken bij een training. 
De training is zondags van 12.00 uur tot 13.30 uur.  

Jeroen Adriaanse 

Strijden voor de prijzen 

De afgelopen 4 weken zijn onze jeugdleden op de zondag tijdens de training de strijd weer met elkaar aan gegaan. 
Voor de 3 beste lag er een prijs in het verschiet. 

Om te kijken wie er deze keer bij de beste hoorden moesten ze één voor één de oefeningen doen onder leiding van 
Fabian. Dit keer bestonden de oefeningen uit: 1- Langs een bal in de cirkel plaatsen, 2 - tussen 2 ballen door plaat-
sen, 3 – middelste van 3 ballen schieten en 4- enkele bal schieten met extra punten voor staal op staal of carreau. 

Het is de bedoeling dat ze deze oefeningen goed en geconcentreerd uitvoeren. Dat ze dat nog niet ieder week lukt 
blijkt uit het aantal punten wat ze halen. De ene week gaat het stukken beter dan de andere. Maar toch willen ze alle-
maal in de prijzen vallen en dat was 
voor Sèrge het sein om even gas te 
geven. 

Na 3 speelrondes stond hij op de 
laatste plaats, maar met een heel 
sterke 4e ronde ging hij met stip naar 
de 1e plaats. Gevolgd door Pascal op 
plaats 2 en Sylvan op plaats 3.  

We gaan nu weer beginnen met een 
nieuwe serie oefeningen en dat is de 
kans voor diegene die nu buiten de 
boot vielen om hun best te doen om 
nu wel in de prijzen te vallen. 

Jeroen Adriaanse 
Sèrge  Sylvan Pascal 


