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De kop is eraf…
Het seizoen 2021/2022 is alweer enkele weken in volle vaart. Nog niet helemaal zoals ‘het eerder was’ maar er wordt weer volop
gespeeld, gejuicht, gelachen en bijgepraat. Zo ook afgelopen zaterdag in onze sporthal op de Mariënhoeve. Er stonden maar liefst
zes wedstrijden op het programma. De meiden van MC1 pakte met 3-1 de winst tegen Taurus, ook CMV N5 sleepte een dikke
overwinning binnen door met 3-0 van VV Utrecht te winnen. Dit alles onder toeziend oog van David van Bourgondië, de mascotte
van het team. De meiden van MB1 moesten vol aan de bak, na twee gewonnen sets nam tegenstander VV Utrecht het initiatief
en pakte de volgende twee sets. Heren 1 stond een uitdaging te wachten tegen directe concurrent Switch. Wat volgde was een
spannende pot waarin Switch steeds het initiatief naar zich toe wist te trekken. Maar de heren gaven zich niet zomaar gewonnen
en vochten zich terug naar 2-2. De vijf setter eindigde uiteindelijk in 2-3. De meiden van MA1 pakte daarentegen de volle winst
en hielden met energiek spel 5 punten in Wijk. Wat een toppers! Tenslotte nog de wedstrijd van dames 1 tegen koploper Limes.
De eerste set eindigde in een spannende 24-26. In de daarop volgende drie sets kwamen onze dames nét tekort om het Limes
moeilijk te maken, de wedstrijd eindigde in een verlies met 0-4. Genoeg om over na te praten onder het genot van hapje en een
drankje in de kantine. Laten we hopen dat we met de huidige ontwikkelingen kunnen blijven doen wat we zo leuk vinden…zij het
met wat extra maatregelen. Meer daarover verderop in deze nieuwsbrief.

Bedankt namens Levefanum

Update corona richtlijnen

Zaterdag 25 september j.l. vond de Levefanum Lions Wijk bij Duurstede
Eendjesrace 2021 plaats. Vijfduizend gesponsorde eendjes werden ‘los’
gelaten in de Kromme Rijn. Hiervan zijn er 94 aangekocht door onze
leden waarvoor dank! Met het opgehaalde bedrag zal in januari 2022
voor ouderen uit onze gemeente een gezellige middag met samenzang
en winterdiner verzorgd worden. Prijswinnaars staan op de website van
Levefanum Lions. Alle eendjes zijn overigens in goede gezondheid over
de finishlijn gekomen.

Met ingang van zaterdag 6 november heeft de
overheid nieuwe richtlijnen gepubliceerd. Dit houdt

in dat het coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht
is voor:
• georganiseerde sportbeoefening in alle
binnensportlocaties vanaf 18 jaar
• publiek bij sportwedstrijden binnen. Bij
amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar
uitgezonderd
• horeca (lees: kantine), zowel binnen als op
buitenterrassen
Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn
en voor vrijwilligers geldt dat zij geen CTB hoeven te
tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches en vrijwilligers. Na overleg met TC gaan onze trainers (of
een ander volwassen teamlid) voor aanvang van
trainingen controleren op een geldig CTB. Voor
vragen kun je terecht bij trainer of bestuur.
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Jeugdkamp 2022 – Save the date!

Algemene Ledenvergadering

Na een erg gezellig en sportief jeugdkamp 2019 hebben we helaas 2 jaar geen
jeugdkamp meer kunnen houden vanwege covid19. Maar de kampleiding heeft
niet stilgezeten en is alweer bezig met de voorbereidingen voor het jeugdkamp
2022! Onder voorbehoud dat die doorgaat vanwege de dan geldende
maatregelen. Het volgende jeugdkamp staat gepland voor het weekend van 1
t/m 3 juli 2021.

Op woensdagavond 27 oktober j.l. vond de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

Deze keer vindt het kamp plaats in Amerongen. Het jeugdkamp geldt voor alle
jeugdleden tot 18 jaar. We weten dat dit kampweekend samenvalt met in ieder
geval de diploma uitreiking van Revius Wijk. Vanwege beperkt beschikbare data
hebben we toch gekozen voor dit weekend. Nadere informatie over het kamp,
uitnodigingen, etc. volgen vanzelfsprekend ruim op tijd. Maar noteer alvast
deze datum in de agenda, zodat je erbij kan zijn! Heb je vragen over het kamp,
dan kan je die mailen naar jeugd@bourgondie.net of neem contact op met
Esther of Paul. Groetjes van de kampleiding!

Herken jij onze 4 Bourgondië leeuwinnen??
Wist jij dat we enkele zeer talentvolle leden binnen onze vereniging hebben?
Die niet alleen een potje kunnen volleyballen maar ook nog eens blijken te
beschikken over een gouden keel en een spetterende musicalperformance? In
theater Calypso hebben zij met hun musicalgroep The Lion King opgevoerd.
Boven van links naar rechts: 1e Dian als Mufasa en 2e Jiske als Zazu.
Onder van links naar rechts: 3e Wenke als Pumbaa en 6e Joyce als Nala.

Vorig jaar moesten we noodgedwongen
uitwijken naar de schuur van Piet voor een
online ALV. Deze keer ontmoetten we elkaar
‘gewoon’ weer in de korfbalkantine die met
zo’n 23 aanwezigen redelijk gevuld was.

De agenda bestond o.a. uit het verslag van de
vereniging, verkiezing van voorzitter en
secretaris en het bespreken van voorgestelde
wijzigingen aan de statuten en huishoudelijk
reglement. De aanwezige leden hebben
onder applaus ingestemd met het aanstellen
van Patrick van Merrienboer als voorzitter en
Wim van Koningsveld als secretaris. Hiermee
is het bestuur weer op volle sterkte.
Vervolgens werd door de aanwezigen een
inhoudelijk dicussie gevoerd met het bestuur
over de statuten. Dit heeft geresulteerd in
enkele aanpassingen. Omdat er volgens de
huidige statuten onvoldoende leden aanwezig
waren was het niet mogelijk om te stemmen
voor de voorgestelde wijzigingen aan statuten
en HR.
Daartoe vind er een tweede ALV plaats op
dinsdag 9 november a.s. van 20:15 uur tot
20:30 uur in sporthal 2.
We hopen dan dat de voorgestelde
wijzigingen door de aanwezige leden wordt
aangenomen. Daarmee is onze vereniging
klaar voor de toekomst en voldoen we aan de
huidige maatstaven van de Nevobo.
De avond werd afgesloten met een hapje en
drankje waarna Henk om 23.30u het licht uit
deed. Het bestuur wil alle aanwezigen
bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng
in de vergadering.
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Uit den ouden doosch…
Vanaf deze nieuwsbrief hebben we er een nieuwe rubriek bij: Uit den ouden doosch…door gastredacteur Paul Klerks.
Maar wat betekent uit de oude doos en waar komt deze uitdrukking vandaan? Uit de oude doos betekent: ‘oud,
ouderwets’, ‘van vroeger’. Het heeft vaak een nostalgische bijklank: ‘uit die goeie ouwe tijd’. In de uitdrukking uit de
oude doos gaat het oorspronkelijk om een doos om iets in te bewaren. In deze rubriek gaan we op zoek naar verhalen
en gebeurtenissen uit het roemruchte verleden van onze club. Opgericht in 1967 en sindsdien is er heel veel gebeurt
zowel op als langs de volleybalvelden. Voor de start van deze serie gaan we terug naar het begin van de jaren tachtig.

De Vikinghal begin jaren ‘80

“BOURGONDIE ALS TUINCENTRUM”
Volleybal technische hoogtepunten en financieel diepe dalen typeert het begin van de jaren tachtig. Er moet wat
gebeuren en even later is “De Bloembollenactie” geboren. Elk lid krijgt het dringende verzoek om langs buren, familie,
vrienden en vijanden te gaan en bloembollen te verkopen voor de club.
Terug naar het begin van de jaren tachtig. We spelen in de dan soms kolkende Vikinghal. De Horden gaat langzaam
vorm krijgen. Wijk houdt eigenlijk op na de flats van de Dirk Fockstraat en de Agricolastraat. Kwalitaria en het
evenemententerrein zijn nog ver weg. Wel een moestuinencomplex en de voetbalvelden van Dorestad. Waar nu de
brandweerkazerne staat is dan de Gemeentewerf. Gewoon een oud gebouw dat de gemeente gebruikt als standplaats
voor de groenvoorziening en meer van dat soort activiteiten.
Dat gebouw is de uitvalsbasis van Bourgondië op die zaterdagochtend. De actie is een doorslaand succes. Auto’s en
fietsen van leden rijden af en aan om de bestellingen op te halen en hopelijk gelijk weer door te leveren aan hun
afnemers. Vrijwilligers van de club leiden alles in goede banen onder het genot van koffie en een goed humeur.
Financieel kan Bourgondië door die actie weer even vooruit en door het succes wordt het nog een paar keer herhaald
met hetzelfde financiële succes. We zijn gered. Want subsidies vanuit de gemeente waren er nauwelijks, bijna alles
ging naar de voetbal, de manege en de turnclub. Je moest als binnensportvereniging zelf je broek ophouden en dan
moet je als klein clubje creatief worden. En dat is gelukt.
Tot zover, tot de volgende keer!! Paul Klerks (pamklerks@gmail.com)
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Grote Clubactie 2021
Door tekort aan ondersteuning bij de Activiteitencommissie is de Grote Clubactie dit jaar helaas niet van de grond
gekomen. Normaal gezien zouden we door middel van verkoop van loten proberen een mooi bedrag op te halen voor
aanvullende activiteiten en festiviteiten voor onze leden. Als alternatief lanceren we nu een online campagne die nog
loopt tot 23 november a.s. Middels het scannen van de QR code (of gebruik van de link eronder) wordt je naar de
Bourgondië online verkooppagina gebracht. Een lot kost € 3,- en van de opbrengst gaat 80% (= € 2,40) naar onze
clubkas! Wil je ons helpen? Deel dan de QR-code of de verkooplink via WhatsApp en social media met familie en
vrienden.

https://lot.clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-bourgondi%C3%AB/120810
We hopen hiermee toch nog een leuk bedrag op te halen om extra activiteiten te organiseren. Daarnaast zijn we nog
op zoek naar hulp bij te organiseren activiteiten en aanstaande acties zoals Jantje Beton (maart 2022). Heb je nog
vragen of opmerkingen neem dan vooral contact op met de Activiteitencommissie via activiteiten@bourgondie.net

Lekker hoor, die herfst (kaas)…
Tim van Kaashuis Dorestad heeft dit seizoen een paar
zeer smakelijke herfstkazen op de plank liggen.
Bijvoorbeeld de herfstkaas van Beemster, gemaakt
van de eerste weidemelk van dit jaar. Tijdens de ALV
hebben de aanwezige leden hier al van kunnen
proeven. Nog bedankt voor de heerlijke kaasplank
Tim!

OPROEP AAN ONZE LEDEN
Ingezonden door Paul Klerks
Heb je thuis nog stukken archief staan, foto’s, oude verhalen
op papier kortom alles wat in het “Bourgondië-Archief” zou
passen? Laat het mij dan weten. Graag wil ik het archief zo
groot en compleet mogelijk maken. Zeker met het oog op
2027, het jaar waarin we het 60-jarig jubileum van onze
vereniging vieren.

Ten tweede; heb je verzoeknummers voor de nieuwe rubriek
“Uit den ouden doosch” (zie elders in deze nieuwsbrief), laat
het mij dan ook weten. Liefst via een mail naar
pamklerks@gmail.com. Wellicht kan ik daar een mooi
verhaal van maken.
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