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EEN BOURGONDIË PRETPAKKET

JEUGDKAMP 2021
Wat hadden we graag met onze
jeugdleden op kamp gegaan volgende
week. Maar helaas, door de corona
uitbraak hebben we het jeugdkamp
2020 moeten afzeggen. Het bleek
niet mogelijk om binnen de huidige
maatregelen het kamp door te laten
gaan. Gelukkig hebben we ook goed
nieuws!! In overleg met De Blauwe
Schuur hebben we onze reservering
verschoven naar volgend jaar…dus
kunnen we nu al mededelen dat
jeugdkamp 2021 op de planning staat.
En wel van vrijdag 25 t/m zondag 27
juni 2021. De plannen gaan voor nu
in de koelkast en het tijdens de
verschillende acties door onze
jeugdleden opgehaalde geld blijft
gereserveerd. En het is misschien wat
vroeg maar lijkt het je leuk om als
begeleider mee te gaan of wil je
meedenken met de kampleiding over
de organisatie van activiteiten, neem
dan contact op met Paul Klaassen of
mail naar jeugd@bourgondie.net.

EINDE SEIZOEN…HOE GAAN WE DE ZOMER IN?
Eigenlijk zouden we komend weekeinde het einde van het seizoen vieren
met een zomerse BBQ en feest op de Mariënhoeve, hoe anders is de
realiteit. Door de corona uitbraak (ik ga proberen het woord niet meer dan
10 x te gebruiken) kan het feest helaas niet plaatsvinden. Maar gelukkig, we
mogen inmiddels al wel weer een balletje slaan. Mede dankzij de creativiteit
van onze trainers en het snel reageren van ons bestuur (geholpen door Henk
waarvoor dank) vinden er bijna dagelijks corona-proof trainingen plaats op
de grasvelden achter onze sporthal. Al valt een enkele training in het water,
hoe lekker is het om met deze temperaturen tot s’avonds laat een balletje te
slaan en weer bij te praten. Het bestuur heeft besloten om tot 1 september
buiten te blijven trainen. We stellen geen zomerstop in voor de hele
vereniging, maar laten een eventuele pauze over aan de trainers als de
animo vanwege vakantie minimaal is. Dit is een compensatie voor de
verloren maanden maart/april en biedt voor iedereen die zijn vakantie
geannuleerd ziet tóch nog wat leuks te doen deze zomer. Daarnaast zullen
we de maanden juli en augustus geen contributie innen, ook dit ter
compensatie. Mocht er in de zomerperiode aanleiding zijn tot wijzigingen in
ons verenigingsbeleid dan hoor je dat via de trainer of email. We wensen
iedereen, ondanks alle beperkingen, een fijne zomer toe en hopen elkaar in
goede gezondheid te treffen op het gras of na de zomer in onze sporthal. Wij
kijken met vertrouwen uit naar seizoen 2020-2021, waarin we weer met
elkaar kunnen trainen en spelen, in wat voor vorm dan ook…pas goed op
jezelf en elkaar.

OPROEP ARCHIEF BOURGONDIË
Paul Klerks is bezig om het archief van de vereniging zo compleet mogelijk te
maken. Bij deze de oproep aan eenieder om spullen die hij of zij eigenlijk niet
meer wil bewaren bij hem in te leveren. Het gaat om verslagen, notulen,
persverslagen, foto's of iets anders wat kan bijdragen om het archief en
daarmee de historie van deze vereniging te verrijken. Contact opnemen met
Paul kan via pamklerks@gmail.com. In toekomstige edities van de
nieuwsbrief zullen we interessante en leuke hoofdstukken uit het
roemruchte verleden van Bourgondië met jullie delen. Alvast bedankt, ook
namens Paul.

Paul en Renske verzorgen de eerste corona-proof buitentraining op gras voor de CMV’ers

ALLEEN SAMEN…
Vanwege de bekende omstandigheden is de ALV van
dit jaar uitgesteld. Aanpassing van de regels vanuit
Nevobo omtrent de ALV geeft ons de ruimte om deze
ergens begin volgend seizoen te plannen. We zullen
hier te zijner tijd op terugkomen.
Graag herinneren we jullie aan de openstaande
vacatures. Namelijk; alleen met hulp van jullie, onze
leden/ouders/verzorgers, lukt het ons om de
vereniging draaiende te houden. Zo zijn we nog op
zoek naar een nieuwe voorzitter die het stokje wil
overnemen van Remco de Vries. We zijn erg blij dat hij
deze afgelopen maanden is aangebleven maar hopen
voor het volgend seizoen een nieuwe voorzitter te
vinden. Ook zoeken we nog een coördinator horeca.
Ben je geïnteresseerd in een van deze functies neem
dan vooral contact op met onze secretaris voor meer
informatie, dat kan via secretaris@bourgondie.net.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar enthousiaste
leden die willen helpen bij het organiseren van
activiteiten voor volgend seizoen, meer informatie via
activiteiten@bourgondie.net.
Als laatste nog een herhaling van de oproep van Paul
Klaassen voor hulp bij het oprichten van het
jeugdbestuur. Meer info daarover via
jeugd@bourgondie.net.
Onze hoofdsponsors:

WIN!! MET DE BOURGONDIË SUDOKU
Er was ooit een papieren voorloper van de nieuwsbrief,
“Time Out” geheten. In de laatste editie van het seizoen
stond altijd een puzzel verzorgd door Gertjan Hartog.
Speciaal voor deze editie heeft Gertjan een Bourgondië
Sudoku gemaakt, je vindt hem op de laatste pagina.

DAMES 1 KAMPIOEN!!
Met nog 5 wedstrijden te gaan stond DS1 eind maart
ongeslagen bovenaan, wat een topprestatie van onze dames.
Door het besluit van de Nevobo om het wedstrijdsseizoen te
beeindigen promoveren zij vroegtijdig naar de 1e klasse.

Natuurlijk hadden we graag met onze dames een
kampioensfeest gevierd met alles erop en eraan. Maar
helaas, geen “We are the champions” dat door onze sporthal
schalt en geen bier onder de douche. Maar dat neemt niet
weg dat we ontzettend trots zijn op deze kanjers!! We kijken
nu al uit naar volgend seizoen waarin ze de kans krijgen om
zich te bewijzen in de 1e klasse…
Meer informatie op onze website:

www.bourgondie.net
Volg ons op:

DE ENIGE ECHTE B-OU-R-G-O-N-D-I-Ë ZOMER SUDOKU
Door Gertjan Hartog - Een sudoku zal de puzzelaars onder ons wel bekend zijn. Een Bourgondie sudoku is daar een
variant op. Alleen bestaat deze niet uit de getallen 1 t/m 9, maar de letters van BOURGONDIE. Gezien het aantal letters
van 10, wordt de OU als 1 letter gezien. Het worden dus de letters B-OU-R-G-O-N-D-I-E om in te vullen. Verder gelden
de normale regels, dus per vierkantje mag je de letters van BOURGONDIE slechts 1x gebruiken. Ook op dezelfde regel
van links naar rechts en van boven naar beneden mag elke letter maar 1x worden gebruikt. Er is een makkelijke en een
moeilijke puzzel. Onder de inzendingen van de moeilijke variant wordt een corona-proof Bourgondië zomerpretpakket
verloot. Stuur een foto of schermafbeelding in naar activiteiten@bourgondie.net of stuur een DM via Instagram naar
bourgondie_volleybal voor 20 juli a.s. Veel puzzelplezier!! (en bedankt Gertjan – red)
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