
Periode 1-9-2004 t/m 9-12-2005 

 

Vijfde deel over de geschiedenis van: 

 

 

2004 en 2005 waren belangrijk voor onze vereniging. 

In 2004 beginnen de werkzaamheden van de nieuwe 

accommodatie en is er i.v.m. die nieuwbouw een 

bijzondere ledenvergadering nodig. In 2005 verhuizen 

we, is er de afbraak van het oude clubhuis en is er de 

feestelijke opening van sportpark en accommodatie op 

21 mei 2005. En gaan we genieten van al dat moois ook  

samen met onze Belgische gasten van Alosta uit Aalst. 



Verantwoording: 

Toen oud-bestuurslid en wedstrijdleider Maria van Heumen in november 

2017 helaas afscheid moest nemen van haar activiteiten op het gebied 

van het jeu de boules in het algemeen en van onze vereniging Boules de 

Boeuf in het bijzonder, liet zij naast haar onvergetelijke persoonlijkheid 

nog een aantal tastbare herinneringen achter. Een daarvan is dat zij op 

enig moment is begonnen om aan de hand van “plakboeken” de 

geschiedenis vanaf het ontstaan in 1982/1983 van onze vereniging in 

schetsmatige zin vast te gaan leggen. Dat heeft geresulteerd in 5 kloeke 

delen die opeenvolgend door haar ter beschikking werden gesteld ter 

inkijk voor een ieder die daarin was geïnteresseerd. In verband met het 

35-jarig jubileum van onze vereniging dit jaar en om die informatie breed 

toegankelijk te maken voor onze leden heeft maker en beheerder van 

onze website Leen van Aalsburg aangeboden om deze plakboeken te 

digitaliseren en als tijdschrift binnen de website van onze vereniging 

beschikbaar te stellen. Het vormt zo tevens een mooie aanvulling op de 

jubileum uitgave van “Boel Bluf ” dat al eerder in 2008 van zijn hand 

verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze vereniging. 

Met deze digitale ontsluiting hopen we dat dit deel van het vele werk, dat 

Maria van Heumen voor onze club heeft verricht, nog meer die plaats 

krijgt die het verdient.  

Op deze wijze beschikken we nu ook online over historische informatie 

van onze vereniging. Het geeft een leuk beeld vanaf het ontstaan van 

Boules de Boeuf tot grofweg het moment (2006) dat de website 

beeldinformatie kon gaan bieden. Tevens geeft het de huidige leden 

gelegenheid om met gepaste trots en eerbied te kijken naar het vele 

pionierswerk dat is verricht door de vorige (generatie) 

leden/bestuursleden en dat heeft geleid tot de vereniging zoals die nu is. 

De opzet van deze online tijdschriften laat toe dat ze elk moment 

aangepast kunnen worden. We houden ons als bestuur dan ook van 

harte aanbevolen voor opmerkingen of aanvullingen in tekst en beeld 

van de kant van de lezer. Laat het ons weten en we gaan er mee aan de 

slag. 

Het bestuur van Boules de Boeuf 

Oss, 14 maart 2018 








































































































