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Gegevens van de club
Clubgebouw en wedstrijdbanen van Cloeck & Moedigh zijn gelegen aan:
Mater Lemmensstraat 27
5492 BJ Sint – Oedenrode
Telefoon: ( 0413 ) 47 87 78
www.cloeckenmoedigh.nl
secretaris@cloeckenmoedigh.nl
Agenda afspraken via: Sjaantje van Kessel ( 0413 ) 47 92 22
Rek. nr. NL55RABO0138247927

Bestuur:

Telefoon:

Voorzitter

Hans Neggers

( 0413 ) 47 68 96

Secretaris

André van de Nieuwenhof ( 0413 ) 36 73 51

Penningmeester

Jan van Erp

( 0413 ) 47 36 53

Bestuurslid

Henny van Eck

( 0413 ) 47 56 70

Bestuurslid

Frans Fransen

( 0413 ) 47 67 53

E-mailadres: cloeckenmoedigh@gmail.com
Clubbladcoördinatoren:
Anny Stobbe
Philippusstraat 2b

Telefoon: ( 0413 ) 47 97 93
5492 DB Sint - Oedenrode

E-mail:j.stobbe7@outlook.com

Mobiel:

Huub van Abeelen
Oranje Nassaulaan 67

Telefoon:

06 29 13 92 34

Telefoon: ( 0413 ) 47 45 21
5491 HD Sint - Oedenrode

E-Mail: huubvanabeelen@hotmail.com

Mobiel:

Huub van Abeelen
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Voorwoord
Maart / April onze 2e tweemaandelijkse editie van ons Clubblad in 2016. Hoe bevalt het U?
Een clubblad in de twee maanden? Té weinig? Té veel? Mij bevalt het eigenlijk wél,
slechts 6x per jaar een blad vullen kost natuurlijk minder (tijd) als 12x toch?
Alhoewel………….. nu we de uitslagen en standen niet meer publiceren. Deze zijn/worden
altijd al keurig door Ad Ketelaars gepubliceerd in de kantine en door Lineke de Boer op de
website. De inbreng van de leden is zéér minimaal. Hier verdient Toon Bergen en Ingrid
Habraken een waar applaus! Hij schrijft ook, net als in de uitgave van januari / februari,
spontaan een stukje voor ons blad.
Dus mensen wilt u nog wel een leeswaardig clubblad? Kom op met die kopij ! ach dat
heb ik al zo vaak geschreven. Maar helpt
het? Toon Bergen die snapt het. Snapt u
het ook? Schrijf dan! Écht het is veel minder
moeilijk dan u denkt. Weet u niet waarover?
Enkele suggesties: een wedstrijdverslag,
een levensles, een goeie mop mag ook,
een puzzel, een lekker recept, een andere
hobby uitgelicht, tips op wat voor gebied
dan ook, etc. Niet genoeg inspiratie? maar
u wilt het doen, spreek me gerust eens aan
en ik help u graag zo op weg. Let wél goed,
en dit geldt ook voor degene die wél
regelmatig kopij aanleveren zoals, Ad
Ketelaars, Hans Neggers en André van de
Nieuwenhof, op de uiterste inzenddatum: vrijdag 22 april 2016 !
Goed dat was dat.
Nu even terugblikken op de eerste twee maanden van 2016. Onze kantine is officieel en
feestelijk heropend. Waarbij 4 prachtige schilderspanelen zichtbaar zijn geworden. Een
zogenaamd “3-luik” en een enkel schilderstuk. Zeker zo mooi als de 3. Deze zijn allen
vervaardigd door de kunstenares Maria van Berkel! Tevens lid van onze vereniging zoals
u ongetwijfeld wel zult weten. Dat heeft vast de nodige uurtjes gekost. De monitor welke
ook geplaatst is wordt steeds meer gebruikt en dit wordt volgens mij zeer goed ervaren.
Winters, nee niet echt, nat dat wel maar koud nee. Carnaval was mooi en goed te doen
met een prachtige optocht met goed weer. Een verslagje over het carnavalsboulen elders
in dit Clubblad. De W.A.C. 2015/2016 draait op volle toeren en ziet er voor de meeste
deelnemers van onze vereniging goed uit. Het team waarvan ik deel uitmaak, team 2,
moet alle zeilen bijzetten om niet als laatste te eindigen deze laatste WAC. Ja écht! De
indeling van de teams van de laatste ZAC staan ook opgenomen in dit mooie blad. Met
dank aan Ad Ketelaars. De Rooise doubletten kampioenschappen 2016 zijn alweer
gespeeld met wederom, dus net als vorig jaar!, Wim van de Rijdt en Jan Bekkers als
kampioen! Proficiat ! De tripletten clubkampioenschappen 2016 zijn begonnen. En moge
ook hier weer degene die het vorig jaar kampioen werden winnen dan vind ik dat niet erg.
We doen ons best.
Tot een volgende keer!
Dat zal, indien we geen hulp erbij krijgen, het clubblad van juli / augustus zijn voor wat
betreft het voorwoord dan. Anny, jij schrijft toch het voorwoord van mei / juni ?
Huub van Abeelen
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Algemene LedenVergadering
Beste leden,
Wij nodigen jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van
Cloeck & Moedigh op donderdag 14 april 2015 om 19:00h
Agendapunten:
1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag van de vorige vergadering op 19 november 2015.
3. Mededelingen.
4. Financiële zaken
 Verslag van de penningmeester.
 Verslag van de kascommissie
 Benoeming nieuwe kascommissie.
5. Bestuurszaken.
6. Ledenadministratie.
7. Bouwkundige zaken.
8. Gebouw.
9. Terrein
10. Commissies.
11. Website.
12. Clubblad.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Namens het bestuur,
André van de Nieuwenhof Secretaris

Even bijpraten...
Oei oei, Ik krijg een mail binnen dat de inzenddatum voor de kopij voor ons mooie clubblad
is verstreken. Gelukkig krijg ik nog een herkansing van onze clubbladcoördinator. Maar
dan moet het wel ‘dit weekend’ binnen zijn.
Tijd om weer even bij te praten dus.
Inmiddels zitten we in de veertigdagentijd en is Carnaval alweer voorbij.
Dat viel vroeg dit jaar. In Rooi hadden we wel mazzel met het weer tijdens
de optocht, maar door de harde wind zijn ook een heleboel optochten niet
of later gestart. Dat lijkt me erg. Heb je het hele jaar door zitten knippen
en plakken aan een Carnavalswagen en dan moet die vervolgens in de
schuur blijven. Of erger nog, je moet hem afbreken voordat je ‘m trots aan
iedereen hebt laten zien. Verder is Carnaval wel goed verlopen en is er
niemand weggewaaid. Ook bij de club was het weer gezellig. Er was zelfs
een heuse ‘buut’ van onze onvolprezen tonproater, zo heb ik gehoord.
Nu we het toch over praten hebben: met elkaar praten is belangrijk. Niet over elkaar
praten dus - behalve in positieve zin natuurlijk - maar met elkaar. Gesprekken verlopen
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spontaan en dat is ook de grote charme. We hoeven niet altijd op eieren te lopen maar sta
er wel bij stil dat wat je zegt bij een ander verwachtingen of andere indrukken kan wekken
dan je misschien voor ogen had. Dat is niet erg, zolang je ook daarna met elkaar blijft
praten. Want als je met elkaar praat (en blijft praten), dan kom je er ook wel samen uit.
Dat we goed kunnen praten bleek ook wel tijdens de openingsbijeenkomst annex
nieuwjaarsreceptie in onze verbouwde kantine. Daar is goed gebuurt en het was reuze
gezellig. Ook onze gasten die bij de bouw waren betrokken hadden het enorm naar hun
zin. En natuurlijk nog bedankt voor het mooie bedrag dat we van hen mochten ontvangen
voor de club. Ook een doos wijn waarmee we onze voorraad konden aanvullen behoorde
tot de geschenken.
Ik geloof dat ik genoeg gezegd heb dat het ‘heel skon’ is geworden. Het kunstwerk
waaraan vele maanden hard is gewerkt, heeft zijn plaats gekregen en wordt bewonderd en
gewaardeerd. Behalve de mooie sport die we samen beoefenen en die hierop in beeld
wordt gebracht, zijn er ook duidelijk herkenbare Rooise elementen te zien die dit werk zijn
unieke karakter geven. De mooie warme kleuren verrijken de ruimte en ik vind het geheel
echt een plaatje!
Misschien heb je het gezien, misschien ook niet. Maar op verzoek
van Wovesto hebben wij ingestemd met het plaatsen van een
aantal nestkasten. Die richten zich op de gierzwaluw en op de
vleermuis als bewoners. Deze kasten - samen met nog een aantal
kasten in de omgeving - vormen een stukje compensatie voor de
bouwplannen die op stapel staan en in de plaats komen van de
blokjes van twee aan de Mater Lemmensstraat. Waar die
nestkasten hangen? Dat verklap ik niet. Kijk zelf maar eens rond of je ze kunt ontdekken.
Team 1 is inmiddels kampioen in de Hoofdklasse., We zijn
hartstikke trots op jullie prestatie die Cloeck en Moedigh
weer eens goed op de kaart zet. Inmiddels is er ook een
behoorlijk aantal spelers dat mee gaat doen aan de nieuwe
NPC. Het is positief om deze nieuwe opzet van de NJBB
een kans te geven.
De veranderingen bij de bond waren reden om met een aantal clubs uit de omgeving bij
elkaar te komen, want een aantal zaken baart de clubs zorgen. Zelfs over het zonder de
bond verder gaan werd gesproken, maar dat is voor de meeste clubs op dit moment toch
nog een stap te ver. Wel zullen de zorgpunten in een brief aan de NJBB worden
uitgesproken. Ik ben benieuwd naar de reactie.
Momenteel laten onze tripletten weer hun vaardigheden zien in de
clubkampioenschappen. Jan en Wim hebben in de Rooise doublettenstrijd de overwinning
opgeëist. En je ziet dan dat boulen toch echt topsport is. Zoals het overal in de sport om
nipte verschillen gaat van honderdsten van meters of seconden is ook hier het verschil
tussen de nummers één en twee welgeteld één puntje. Hoe spannend kan het zijn!
Het wordt zo langzamerhand weer tijd voor onze Algemene Leden Voorjaarsvergadering.
Ook bestuursbenoemingen maken daar onderdeel van uit. We zijn in gesprek met mensen
om in vacatures te voorzien. Dat neemt niet weg dat ook vanuit de leden kandidaten
kunnen worden voorgedragen. Ook is de ALV een goede gelegenheid om bij te praten
over de stand van zaken binnen onze mooie vereniging.
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Voor ik het vergeet: ga je buiten roken vraag dan aan de mensen achter de bar of zij de
buitenverwarming aan willen zetten. Dan sta je lekker warm. En graag als je je pafke hebt
gehad ook even om die verwarming weer UIT TE ZETTEN. Goed voor het milieu en voor
de portemonnee van onze club.
Tot zover weer genoeg bijgepraat. Tot de volgende keer.
Hans Neggers

Zo snel gaat de tijd!
Als dit clubblad uitkomt zit de carnaval er al weer op.
We hebben geluk gehad met het weer tijdens de optocht.
Maandag en dinsdag heeft het de hele dag geregend.
Het was een mooie optocht dit jaar, vond u ook niet?
Kent u deze foto nog? (leden die al lang lid zijn denk ik wel!)

Dit was nog een bonte avond in onze oude jeu de boules locatie.
Het houten schooltje. Daar kon je van de grond eten. De
champignons groeide er op de banen.
Wist u dat we 24 maart 2001 officieel overgehuisd zijn naar onze huidige locatie?
Dat wij hier dus 15 jaar zitten. Dat zou zomaar reden kunnen zijn voor een Feestje!!!
Het Smartlappenkoor “Rooise Dommelklanken” repeteerde toen al bij Cloeck&Moedigh.
Frenk van Mierlo heeft speciaal voor de ingebruikname van ons nieuwe onderkomen een
lied gemaakt, waarmee we zingend met leden van Cloeck & Moedigh naar de overkant
liepen.
In die tijd hadden we nog jeugdspelers/sters . Door het bestuur is, ter ere van de
ingebruikname van de nieuwe locatie, een prijsvraag uitgeschreven om iets te maken wat
weergeeft hoe de jeugd het Jeu de boulen beleeft.
De kleindochter van Toontje en Maria Schevers had met dit ontwerp gewonnen.
Zij had dit gemaakt van karton, beplakt met aluminium folie en met uitgeknipte letters uit
de krant beplakt.
In mijn vrije tijd heb ik dit bij Philips gemaakt.
Het hangt nu dus al 15 jaar boven de ingang van ons gebouw.

7

Hier de volledige tekst van het lied, dat we zongen tijdens de ingebruikname
Van onze nieuwe locatie.

Toon Bergen
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Indeling Z.A.C. 2016
Team
1

2

Gerrie van de Rijdt
Marco van Wanrooij
Jan van der Schoot
Jan Bekkers
Toon Bergen

Ad van der Velden
Tiny van de Donk

Jan van Erp
Hennie van Eck
Maria Thijssen

Angela Gerritsen
Jan van de Loo
Frenk van Mierlo

Ad Ketelaars
Ria van de Loo
Huub van Abeelen

Albert van Schijndel
Nellie Hendriks
Rob van Berkel
Nelly van Veghel

1e klasse
Jeanne Sanders
Karel Kreijveld
Hanneke van Erp
Frits Tak

Aad Keuzenkamp
Toos Hazenberg
Henk Hermes
Lineke den Boer

Team
4

André van de Nieuwenhof
Igor van de Loo
Kees Luijten

Piet Habraken
Maria van Berkel
Narda van
Zutphen

Bert Goorts
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Hoofdklasse
Wim van de Rijdt
Joris van Liempd
Henk Smulders

Anny Stobbe

Ad Ketelaars

Mededeling
In de maand maart wordt de contributie geïnd via de automatische incasso.

Uitwisseling met jeu de boule club "De Walnoot"
Jo van de Heyden had geregeld dat we een uitwisseling hadden met Boxtel. De jeu de
boule club heet "De Walnoot". Ik als toeschouwer ben gevraagd of ik een stukje wilde
schrijven over mijn ervaringen en gezelligheid. Het was een hele gezellige kantine en ze
hadden mooie jeu de boule banen binnen. Het waren er negen stuks en iedereen kon dan
ook spelen. En het waren er allemaal tripletten. We waren allemaal even fanatiek en
iedereen wilde natuurlijk winnen. Tussen de wedstrijden door konden we lekker zitten en
een goede borrel pakken. haha. Iedereen had het naar hun zin. Rond 23.30 uur was de
prijsuitreiking. Ze hadden allemaal geldprijzen. Voor de een was het beter gegaan als voor
de andere. Er waren er verschillende met 3 gewonnen wedstrijden. En namens
Cloeck&Moedigh is Els Goorts kampioen huiswaarts. Er waren er ook bij die moesten met
allemaal nederlagen huiswaarts. Hopelijk slapen we ze toch goed haha. Ik wil jeu de boule
"De Walnoot" bedanken voor de gezellige en sportieve avond. Hopelijk komt de jeu de
boule club ook een keer bij Cloeck & Moedigh boulen.
Groetjes Ingrid Habraken
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Onthulling drieluik
Donderdag 7 januari 2016 werd tijdens de nieuwjaarsreceptie het drieluik onthuld door
onze eigen Rooise kunstenares, Maria van Berkel en ons oudste lid Mart Carels.
Toen het doek viel klonk er een geweldig applaus van alle aanwezige leden en gasten
voor dit prachtig kunstwerk. Het
drieluik laat niet alleen zien welke
sport wij al jaren beoefenen maar
ook de historische panden in ons
dorp. Het kasteel, de Knoptoren en
het Gemeentehuis zijn op een
mooie manier op het doek
geschilderd. Mede door de mooie
kleurstelling is dit drieluik een
geweldige aanwinst voor onze
kantine. Niet iedereen beseft wat
het maken van zo'n drieluik inhoud.
Maria is er maanden mee bezig geweest. Hoe groot moet het worden, wat zet ik er op,
welke kleuren gebruik ik.
Dan schetsen maken. Verhoudingen moeten goed zijn. Uitvegen, veranderen, opnieuw
indelen. Dan de verf erop, laten drogen, dan de beschermlaag aanbrengen.
Heel veel werk dus en dat allemaal belangeloos gedaan voor onze vereniging.
Maria, perfect gemaakt en je verdient een grote bos rozen.

24 Maart 2016 zit Cloeck&Moedigh 15 jaar op deze locatie. Je mag stellen dat met de
uitbreiding van de kantine en dit kunstwerk we het prachtig voor elkaar hebben. Al dat
werk, wat in al die jaren door vele vrijwilligers is gedaan, heeft ons toch een van de
mooiste Jeu de boules locatie van afdeling 14 opgeleverd.
Toon Bergen
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Van de wedstrijdtafel
De vrijdagavond en zondagmiddag wintercompetitie muntenboulen loopt alweer bijna op
zijn eind. Alleen maart nog, daarna starten we met de zomercompetitie. Ook de WAC loopt
naar het eind toe. Team 1 wordt zeker kampioen in de hoofdklasse en team 4 kan dit in de
2e klasse nog worden. De cyclus zit er op. Karel en Erik Verschuijten zijn de nieuwe
kampioenen. Wim vd Rijdt/Jan Bekkers wisten inmiddels hun titel van Roois kampioen
doubletten te prolongeren.
Jammer dat Boskant het liet afweten.
Voor de Nationale Petanque Competitie hebben zich inmiddels 4 teams ingeschreven. De
inschrijving staat nog open.
Voor de laatste ZAC hebben we 4 teams om in te schrijven.
Ook aan de laatste AC doen 4 teams mee.
Inmiddels hebben we ook een gezellige uitwisseling gehad bij De Walnoot in Boxtel.
Het clubkampioenschap tripletten is inmiddels met 19 tripletten van start gegaan.
En in april gaan weer de wei in. Fijn om weer buiten te spelen.
Komende activiteiten:
Op vrijdagavond 4 maart en zondagmiddag 20 maart is het muntenboulen.
Op zaterdagmiddag 19 maart is er een uitwisseling met ’t Haarens Buutje (thuis).
Op het informatiebord hangt een inschrijflijst en wegens de grote belangstelling zal
er waarschijnlijk geloot worden wie mee mag doen.
2e Paasdag, maandag 28 maart, is het Paasboulen.
Op vrijdagavond 1 april en zondagmiddag 17 april is het muntenboulen.
Op dinsdagavond 5 april is er een uitwisseling met De Walnoot (thuis). Op het
informatiebord komt een inschrijflijst.
Op het informatiebord komt binnenkort de inschrijflijst voor het clubkampioenschap
tête-à-tête die we in april gaan spelen op onze buitenbanen.
Op het informatiebord hangt de inschrijflijst voor ons Voorjaarstoernooi op
woensdag 20 april. Het is een doublettentoernooi waaraan C&M leden ook met een
clublicentie mogen deelnemen.
Ad Ketelaars, wedstrijdsecretaris
Carnaval 2016
De “Vastenavond” van 2016 hebben we gehad en de 40 dagen voor Pasen de vastentijd is
weer begonnen. Maar wie doet dat nog? Vasten? Wel voor u allen is het wel fijn te weten
dat dit jaar 1e Paasdag op zondag 27 maart 2016 en zodoende 2 e Paasdag op maandag
28 maart 2016 is. Bij onze vereniging is het traditie dat we op carnavalsmaandag in de
middag “Carnavalsboelen” en zo ook dit jaar. Ook mijn Mieke deed mee zij was als
introducé aanwezig. We werden, na het voldoen van voldoende clubmuntjes, voorzien van
een nummer en we kregen ook een lotnummer welke al was voorbestemd voor een gratis
kopje koffie of thee. Omdat ik onze monitor optimaal wil gebruiken had ik me
voorgenomen om de uitslagen na iedere partij daarop te publiceren. Met enige moeite is
me dat best aardig gelukt vind ik. Ook was er eten, wat weer als verrassing (zoals traditie)
was aangekondigd. De frietwagen werd weer goed bezocht en de klandizie was goed te
noemen. De grootste verrassing was toch wel de buut over de buut door Martin Gerritsen.
Klasse Martin ! En niet te vergeten er was een heuse DeeJee ! Frenk toppie !
Rest me nog van harte de activiteitencommissie te bedanken voor de geweldig goed
verzorgde middag.
Huub van Abeelen
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Vakkundig Timmerwerk
Als een goed lid betaamd, lees ik vrijwel meteen het clubblad, (digitaal)
wanneer ik daarvan een mailtje heb gekregen van Lineke. (hartelijk dank daarvoor)
Toen ik bij het artiekel kwam over de ‘benkskes van Ad’, moest ik toch
even achter m'n oor krabben. Nu snap ik wel dat Brabanders er graag een
Roois woord tussendoor gooien, maar in dit geval vind ik het toch tekort gedaan
naar Ad toe. Als je op Google naar soort gelijke banken kijkt, spreken ze
niet over een "benkske" maar over houten zitmeubels met opberg ruimte.
En dat zijn het ook. Geweldig gemaakt Ad, hartelijk dank daarvoor.
Daar zullen we jaren plezier van hebben.
Toen ik de eerste keer die banken zag moest ik aan het prachtige lied denken
van Leen Jongewaard uit de serie: 't Schaep met de 5 Pooten.
Waar vind je tegenwoordig nog een goeie timmerman?
Ouderen onder ons zullen dat nog wel herkennen.
Als ode aan Ad heb ik hieronder de tekst van het lied gecopieerd. (verkorte versie)
refrein
Waar vind je tegenwoordig nog een goeie
timmerman?
die wat z'n ogen zien met z'n handen maken kan.
De hele samenleving wordt er zenuachtig van.
Waar vind je tegenwoordig nog een goeie timmerman!
Een neef van mij heeft een timmerman
op zolder opgesloten. De man zit in een keurig hok
met kind en echtgenoten.
Hij zit daar maar, die timmerman en mag zich niet vermoeien.
M'n neef bewaakt hem dag en nacht,
want 't is een hele goeie!
refrein
Zodra hij weer een klussie heeft,
haalt hij hem naar beneden.
Zo leven ze al zeven jaar,
heel vrolijk en tevreden!
Mijn neef bezit maar één probleem,
de man mag niet ontsnappen.
Hij heeft ook een alarmsysteem, met tralies op de trappen.
refrein
Laatst kwam er iemand aan de deur, mijn neef deed zelf open.
Het was een bink, die naar hij zei
z'n timmerman wou kopen.
Die kerel zwaaide met een cheque, m'n neef bracht hem tot zwijgen.
En sprak: "meneer ik ben daar gek!
ik hou 'm voor m'n Cloeck&Moedigh!"
refrein
Toon Bergen
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