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NIEUWSBRIEF december 2022 
Een korte terugblik op het jaar 2022 

Het is een goed gebruik om aan het eind van het kalenderjaar even terug te blikken. Wij zijn het jaar 
2022 slecht begonnen, met een Lock down in de maand januari. Vanaf begin februari hebben wij al onze 
activiteiten weer op kunnen starten en hebben uiteindelijk een schitterend jeu de boule jaar in de 
Boulodrôme beleefd. Liefst ongeveer 180 abonnementhouders hebben zich aan de Stichting 
Boulodrôme Maastricht (SBM) verbonden. Hiermee waren de vaste activiteiten overwegend goed bezet. 
Met de organisatie van diverse toernooien, waarvan het Alternatief Vrijthoftoernooi, het Memorial 
Annie Heckers-toernooi en het Onnozelentoernooi volledig vol waren, de organisatie van een zomer- en 
wintercompetitie. maar vooral door het organiseren van liefst 24 clinics voor derden is de financiële 
basis van SBM in het afgelopen jaar versterkt. Hierdoor waren wij in staat om ruim te investeren in o.a. 
een airco, de muziekinstallatie en diverse verbeteringen zowel in de hal als in de kantine. Omdat de 
financiële basis verder verstevigd is, kon het bestuur de contributie van de abonnementen gelijk houden 
aan die voorgaande jaren en het besluit nemen om de prijzen van de consumpties vooralsnog niet te 
verhogen. Dit allemaal in het belang van jou als abonnementhouder. In oktober was het 5 jaar geleden 
dat de Boulodrôme in gebruik werd genomen. Dit eerste lustrum willen wij enig cachet geven tijdens 
ons Nieuwjaarstreffen van zaterdag 7 januari a.s. 

 

Sluiting rond de feestdagen 

Het bestuur heeft besloten om de Boulodrôme te sluiten op 2e Kerstdag en vanaf donderdag 29 
december t/m woensdag 4 januari 2023. 

 

Toernooicommissie 

Zoals eerder gemeld heeft het bestuur enkele mensen gevraagd om zitting te nemen in de 
toernooicommissie. Deze commissie plant, na afstemming met het bestuur, voor het gehele jaar 
toernooien en organiseert deze ook. De commissie bestaat uit: Giel Vangangelt, Marc de Vree, Chrit 
Toulouse en Bram Aipassa. Inmiddels heeft de commissie een jaarplanning gemaakt die gepubliceerd is 
op onze website.  
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Uitnodiging Nieuwjaarstreffen zaterdag 7 januari 2023

 
Op zaterdag 7 januari a.s. organiseert het bestuur van SBM voor haar abonnementhouders en/of 
vrijwilligers en hun (eventuele) partners een Nieuwjaarstreffen in de kantine van de Boulodrôme. Deze 
begint om 16.00 uur en eindigt rond 20.00 uur. Het bestuur zorgt voor een hapje en een drankje en onze 
voorzitter Ger Lieben zal een korte terugblik geven op 5 jaar Boulodrôme en vooruitblikken hoe wij de 
toekomst zien. Daar het hapje meer zal zijn dan een snack verzoeken we je om uiterlijk 31 december 
door te geven of je aanwezig bent en zo ja of je samen met je partner komt. Wij hopen zo het jaar 2023 
op een speervolle wijze te kunnen starten.  Meld je aan bij het secretariaat via het emailadres: 
info@boulodromemaastricht.nl  

 

 

De beste wensen 

Tot slot wens het bestuur jou als abonnementhouder en/ of vrijwilliger en alsmede je geliefden, fijne 
feestdagen, een goede jaarwisseling en een gezond 2023 toe. Laten we samen heel veel jeu de boule 
plezier beleven in 2023 

Het bestuur van SBM: Ger Lieben, Joop Weerts, Irma Thimister, Paul van Rijsselt en Wijnand Feenstra 


