‘t Letste

Na 41 jaar is dit het laatste Belke
in deze vorm.

Jaargang 41, nummer 4, 2018

Kerstnummer

‘t Letste

Belke nr.4|2018|

pagina 1

Inhoudsopgave
Colofon
Voorwoord
Van de voorzitter
Impressie van ‘t Sjraveltoernooi
Funske toernooi
Van de Parkcommissie
De Letste Penestafette
Kerstgroet redactie
5-5 Guimi toernooi
Gehoord, gelezen of gezien
Even voorstellen
Boekbespreking
Afscheid van ‘t Belke

2
3
4
5
7
8
10
13
14
16
17
17
18

Bij de voorpagina
Rood en groen, de kleuren van Kerst
waren snel gekozen, maar wat zet je
op het omslag dat het laatste zal zijn?
Juist ‘t Letste…
Bij ons laatste uitstapje hebben we
dit omslag opgedragen aan Elly
Roukens, die 40 jaar redactielid is
geweest en bovendien voor het digitale tijdperk met schaar en lijmpot ‘t
Belke in elkaar heeft gezet. Chapeau!!
Van deze historische omslag is een afdruk in een beperkte oplage
beschikbaar tegen de spotprijs van 25 euro. Over 40 jaar is de
waarde zeker verdubbeld.
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Kirstin Custers, Dillegaard 15, Heerlen, tel. 06 4154020
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Ineke van Hemmen, Desteijnstraat 38, 6367 DA Voerendaal, tel. 5753731
Frits Kluijtmans, Desteijnstraat 34, 6367 DA Voerendaal, tel. 5620122
Ludo van Rossum, Lambrechtsstraat 3, 6367 BM, Voerendaal

Bestuur
Voorzitter
Harry van Dok, Valkenburgerweg 143, 6419 AS Heerlen
tel. 5718155, 06-53420202

Secretaresse
Vacature

Penningmeester
Etienne Fouarge, Hogeweg 43a 6367 BB Voerendaal, tel.045-5748276
email: penningmeester@tvvoerendaal.nl

Ledenadministratie
Paul Scheijen, Clermontstraat 7, 6367 SG Voerendaal, tel. 045-5748061
e-mail: ledenadministratie@tvvoerendaal.nl
Tennispark
Cortenbach 10, 6367 GE Voerendaal
Telefoon 045-5753146
Trainers Job Steegh (06-80115201) en Danny Krijntjes
Website Tennisvereniging
www.tvvoerendaal.nl
E-mail webmaster: info@tvvoerendaal.nl
E-mail Belke: redactiebelke@gmail.com

Lindelaufer Gewande 9a 6367AZ Voerendaal T 045-5752465 M 06-23832737
E allroundkluspetercoenen@ziggo.nl
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Voorwoord bij ‘t Letste
Ja, u hebt het goed gelezen; u hebt het laatste gedrukte Belke in handen, vandaar de titel ”’t Letste” .
Hoe is het zover gekomen?
Door almaar stijgende prijzen voor drukwerk en afnemende aantallen
adverteerders werd het steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te
knopen. Waarschijnlijk zullen we dit jaar voor het eerst rode cijfers
schrijven. Daardoor werden wij gedwongen om na te denken over de
toekomst.
Dat hebben we overigens niet voor het eerst gedaan; reeds twee jaar
geleden hebben we met het bestuur gesprekken gevoerd om te komen tot overheveling van het clubblad naar de digitale omgeving die
op dat moment binnen de TVV in gang was gezet. We wilden daarbij
de adverteerders die jarenlang ’t Belke mogelijk gemaakt hebben op
een nette manier in deze overgang meenemen.
We hebben in dat kader aangegeven te willen participeren in op te
richten werkgroepen die zich zouden buigen over gewenste vormen
van PR, sponsoring, sponsorbeleid en communicatie binnen de TVV.
Veel goede voornemens dus, waar verder helaas weinig of geen vervolg aan is gegeven. En de ontwikkelingen, die de redactie al jaren
zorgen baarden, hielden aan en zetten toenemend druk op het bestaansrecht van ons clubblad met als resultaat dat het financieel dit
jaar niet meer lukt om dat overeind te houden.
We hebben dus moeten besluiten ’t Belke na 41 jaar ten grave te dragen. Maar niet nadat we onze trouwe adverteerders in oktober al van
deze ontwikkeling op de hoogte hebben gebracht en hen bedankt
hebben voor hun jarenlange ondersteuning; én met het besluit afscheid te nemen met een mooi en spetterend laatste nummer.
Namens de hele redactie wens ik u veel leesplezier!
Ludo van Rossum
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IMPRESSIE VAN HET SJRAVELTOERNOOI

Van de Voorzitter
Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan dit jaar en ‘t Belke.
Vele jaren werd ons blad gevuld met clubnieuws, verslagen, informatie, humor en
opinie.
Al deze jaren werd het blad met liefde door
onze leden geschreven, geproduceerd en
bezorgd. Hulde aan allen die hieraan hun bijdrage hebben geleverd. Het is als zo veel
dingen maar aan bijna alles komt op enig
moment een eind. Dit einde is nu gekomen
omdat onze wijze van communiceren in de
tijd is veranderd. Het op papier geschreven
woord staat onder druk. We zijn overgegaan
naar de website en de clubapp.
Ook het vrijwilligerswerk staat onder druk
waarover door mij reeds vele malen is bericht. We hebben in bepaalde opzicht vooruitgang geboekt (b.v. het secretariaat is bemensd!) en dat is fijn. Het
is echter op veel punten nog kritiek zoals b.v. bij de jeugd- en de
parkcommissie.
De Algemene Leden Vergadering wordt gepland in februari 2019 en
we zullen hier dan ongetwijfeld weer over spreken.
Tot die tijd wens ik u allen fijne feestdagen en een sportief 2019!

Gegroet
Harry van Dok

Beste tennissers,
Natuurlijk had ik wel een idee wat me te wachten stond op het
Sjraveltoernooi van afgelopen 3 oktober. Maar toen ik als
“Hollander” aan Limburgers vroeg wat “sjravelen” is
kreeg ik verschillende antwoorden. “Er is geen goede vertaling
voor”, “er zijn meerdere vertalingen”. Het kon ronddwalen zijn maar
de vertaling die volgens mij het beste paste was aanmodderen.
Maar als je dan het tennisniveau ziet
van de deelnemers dan lijkt het
in de verste verte niet op aanmodderen, want er wordt behoorlijk
goed gespeeld. Het gaat niet om de
ranking in dit toernooi, maar veel
meer om de gezelligheid. En winnen
blijft belangrijk.
Dus er waren mensen met een behoorlijk goed niveau en mensen die
vroeger goed gespeeld hebben en het nu wat kalmer aan doen.
Maar wee je gebeente als je een bal in hun bereik speelt!
Iedereen speelde drie wedstrijdjes van 45 minuten en er was voor
degenen die er niet genoeg van kregen de mogelijkheid om nog een
vierde te spelen.
We hadden veel geluk dat het een prachtige dag was. Dat gecombineerd met aardige tennissers, leuke partijen, een prachtig park en
niet te vergeten de heerlijke soep en de broodjes. Wat dat laatste
betreft ben ik goed ingeburgerd, ik hou daar wel van.
We zullen tot volgend jaar moeten wachten voor we weer een
sjraveltoernooi kunnen spelen.
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Zoek begin 2019 op internet naar “KNLTB senior pus events” dan vind
je voor Limburg de geplande sjraveltoernooien. En dan hoop ik dat
we elkaar nog vaak en met evenveel plezier, sportiviteit en gezelligheid als we op dit sjraveltoernooi hadden mogen ontmoeten!
Bedankt Annie en helpers voor een goed georganiseerd sjraveltoernooi!

De animo voor het Funske toernooi bleek groot, 26 aanmeldingen

Hartelijke groet,
Henk Jas

uur. Het aantal gewonnen en verloren games zorgde voor een totaal-

waardoor we maar liefst 6 banen in gebruik hadden. Alain had Peter
geholpen met de organisatie en de planning en verschillende vaste
mixers hebben gezorgd voor de hapjes. Iedereen werd gekoppeld
aan een andere mixer en samen speelde je 4 wedstrijden van een half
score. Kortom, diegenen met de meeste gewonnen en minste verloren
games in deze vier wedstrijden waren de winnaars.
Na 22.30 uur waren de wedstrijden voorbij en hebben we genoten van

Funske toernooi

de kippenvleugeltjes van Patsy, de zelf gemaakte gehaktballetjes en

Op de mixavond van woensdag 10 oktober vond het eerste echte

Funske toernooi plaats ter nagedachtenis aan Fons van Binsbergen.
Peter Kockelkoren stuurde een mail rond aan de regelmatige bezoekers van de mixavond om te kijken of er animo voor was. Niet lang
erna volgde een mail om je aan te melden, met de mededeling VOL is VOL.
De reden voor een toernooi als herinnering aan Fons op woensdagavond is omdat Fons altijd met zijn scootmobiel de
mixavond bezocht. Hij maakte een praatje
en keek op de verschillende banen naar
de wedstrijden. Toen hij er opeens niet
meer was zorgde dat voor een groot ge-

mis bij verschillende mixers.

alle toastjes en andere borrelsnacks die Geke had klaargezet. Alain
en Peter waren vooral druk met tellen en helaas vergeten om een beker of een prijsje te kopen. Cor en Geke zijn de eerste winnaars van
het toernooi. Gezien de gezelligheid en de diversiteit van de wedstrijden vonden alle deelnemers dat dit ieder jaar terug moet keren. Dus
tot volgend jaar ergens in oktober!
Kirstin

Correctie
Bij de foto die we in het vorige
Belke plaatste over de plaatsing
van een boom ter nagedachtenis
aan Gerard Smits werden abusievelijk verkeerde namen vermeld. Op de foto staan zijn dochter Anja met haar man Hay en
zijn zoon Peter.
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Van de parkcommissie
Zoals iedereen niet ontgaan zal zijn, zijn de Thuja’s langs baan 1
en 3 ruim een meter gesnoeid. Met behulp van Intrak door middel
van het beschikbaar stellen van een accukettingzaag. Hierdoor is
het toekomstig onderhoud een stuk veiliger geworden en hoeft

met name Jo Ladenstein geen acrobatische toeren uit te halen.

Wat de ondersteuning bij de onderhoudswerkzaamheden betreft, worden we al wat meer incidenteel
ondersteund door leden en ik hoop dat de dames van de vrijdagmiddag ons in de toekomst blijven steunen.
Voor de rest staan op de volgende pagina nog wat adviezen over
baangebruik in de winter.

Namens de parkcommissie Guus Debets
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Gebruiksadviezen voor onze tennisbanen
Algemeen
Zorg dat de banen vrij blijven van ongerechtigheden, zoals papier,
stenen, kauwgom, ed. Pas op met sigaretten en hete voorwerpen.
Neem geen glaswerk mee op de baan.
Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de leden van
de parkcommissie of bestuur. Wijs zonodig ook op de plekken waar
onvoldoende instrooimateriaal aanwezig is zoals baseline/
serviceplaatsen.
Bespeling
Betreed de tennisbanen uitsluitend via de toegangspoort. Zorg dat het
schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil. Betreed de banen
nooit met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels. Sleep
na de wedstrijd de banen met het sleepnet (zowel in lengte- als in
breedterichting).

Gebruik bij winterse omstandigheden
Kale of droge vorst: Bespelen is geen bezwaar.
Sneeuw : Spelen en betreden van een besneeuwd veld is niet gewenst. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de toplaag
vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer
ontdooit.
IJzel : Bespeling wordt in deze omstandigheden afgeraden uit veiligheidsoverweging voor de tennissers.
Dooi : Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de
vorst niet uit de bodem is verdwenen (totale constructie). Het is verboden de banen bij sneeuw, ijzel en dooi met materieel te betreden.
De parkcommissie zal trainers en leden berichten wanneer de banen
voor bespeling weer vrijgegeven worden.
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De letste aflevering van de Penestafette
In het Herfst Belke heeft Alex Moonen de
pen doorgegeven aan Jeroen Wimmers.
Die bleek echter geen andere contacten
binnen de TVV te hebben dan met een
klein groepje van leeftijdsgenoten in zijn
wekelijkse tennisles en dat maakte het
voor hem moeilijk om een bijdrage aan te
leveren en de pen door te geven.
Dat stelde de redactie voor een dilemma, waarin we voorzien hebben
doordat ik deze laatste aflevering van de Pen-estafette voor mijn rekening zal nemen; ik was in 1984 namelijk ook degene die de eerste aflevering heeft geschreven; op deze manier denken we de cirkel mooi
rond te maken.
Ik heb die eerste aflevering destijds gewijd aan mijn grote hobby, tuinieren, en ik heb daarin beschreven hoe ik een paar jaar eerder in
onze destijds net nieuw gekocht huis met tuin aan het snoeien ben gegaan en daarin wat al te hard van stapel liep, zodanig zelfs dat ik tot
Spek en ei toernooi 2008
diep in de tuin van mijn destijdse buurman, Frans Spaen, aan het werk
was ……… Frans bleek de toenmalige hoofdredacteur van ’t Belke te
zijn, het clubblad van de tennisvereniging waar ik toen net lid van was
geworden; we hebben er eens smakelijk om gelachen en zijn een partijtje gaan tennissen.
Die eerste pen heb ik doorgegeven aan Ton Goedmakers, destijds
nog lid van de TVV, die op zijn beurt Karel Luyten en die weer Adam
Lagro aanwees. We weten dat nog zo goed omdat we vanaf het begin
de rondgang van de pen door de TVV hebben bijgehouden. Daardoor
kunnen we nu vaststellen dat in die 35 jaar in totaal 158 personen een
bijdrage hebben geschreven.
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De eerste 25 jaar heeft de pen door de rangen van de senioren gezworven totdat Ruud Coumans in 2007 de pen voor het eerst aan een
jeugdlid, Diewertje van Dijk, heeft doorgegeven; sindsdien is de pen
voornamelijk door de rijen van de jeugd gegaan. Het leek ons leuk
om nog eens te laten zien welke route de pen in die 35 jaar binnen de
TVV heeft afgelegd. Zeker voor de ouderen onder ons een reis van
herkenning, denken we. En daarmee luiden we meteen het einde in
van de langstlopende rubriek in ’t Belke.
Of en hoe de “pen” in een digitale omgeving opnieuw zal verschijnen
is nog ongewis, de toekomst zal het leren. Hoe dan ook, hieronder
volgt de “geschiedenis van de Pen”.

Ludo van Rossum
35 jaar Penestafette!
1984
Ludo van Rossum
Ton Goedmakers
Karel Luyten
Adam Lagro
1985
Els Paulissen
Pierre Schryen
Oswald Vervoort
Marga Straughter
Tineke Snijder
1986
André Simons (10)
John Snijders
Hub Erven
Peter Dierks
Ed Homminga
1987
Eugene Eurlings
Hub Moonen
Janine Hulshof
Frank Beek
Fons Bruins

1988

1992

Frank Beek (20-2e keer)

Maria Vervoort (40)

Fred Bollen

Paul Ramaekers

Jo Ladenstein

Christel Lemmens

Jan Gielens

Patrick Wintjens

Marianne Bardoul

Marc Schwarz

1989

1993

Ria Stienen

Peter Hoen

Hilde Harnischmacher

Yvonne Bijsmans (U’berg)

Rob Wienk

Yvonne Bijsmans (Hrl.)

Lei Hoenen

José Huyts

Joop Heuts

Marlène Sistermans

1990

1994

Herbert Leng (30)

Jo Ladenstein (50-2ekeer)

Willy Mohr
Ger Pieters
Henk Cordewener

Ineke van Hemmen
Peter Schobben

Hub Huynen

Eugene Eurlings (2e keer)

1991

Yvonne Schobben

John Slangen

1995

René Goerke

Kees Bardoul

Paul Hulshof
José Brosky
Theo v.d. Voort

Hans Emonts
Theo Broekmans
Gertie Bisschops
Miranda Wienk
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1996

2003

Yvonne Meijer

Marijke Hoofs(60)

Arno van Dinther

Geke Rademaker

Tilly Heijnens

Harrie Goessens

Maikel Waelen (130)

José Habets

George Leunissen

2011

Helma Consten

Wiel Korvorst

Cédric Gillissen

Ria Wouters

Rob Habets

Rik Jacobs

1997

2004

Gardie Scheffer

Marie Anne Oostwegel

Hans Krot

Jos Cremers

John Pappers

Cornel Boegheim

2012

Mia van Dinther

André Jacobs (100)

Hein Harmsen (135)

Maureen Robroek

Marc Goderie

Nicole Curvers

Cor van Boven

Mary Debets

Michelle Wienk

1998

2005

Nienke Idema (niet ingeleverd)

Els Kurvers (70)

Saskia Brands

2013

Leonie Tillmanns

Wilfried Hamers

Dominque Wienk

Heinz Schwarz

Kees Aalders

Britt van Bree

Jo Consten

Georg Bruinsma

Herbert Hennen(140)

Harrie Kurvers

Lieve Grauls

Senna van Bree

1999

2006

2014

Peter Verstappen

“Arnold Beekman”

Fleur van der Hoff

Barbara Schrouff

Ankie Bardoul

Quinty Kroonen

Hans de Groot

Carla Simons (110)

Lotte Knols

Hub Stassen

Igna Kluijtmans

Nanouk Jacobs (145)

Harry van Dok (niet ingeleverd)

Jo Stefens

2015

2000

2007

Niels Hermkens (niet ingeleverd)

Jan Ruyters

Anniek Nilwik

Niels Hermkens

Leo Dautzenberg (80)

Ruud Coumans (niet ingeleverd)

Nanda Beldman

Volker Pfeiffer

Ruud Coumans

Frank Boesten

Frans Spaen

Diewertje van Dijk

2016

Maike Chermin

Hans Nicolaes (niet ingeleverd)

Jackelien Doensen

2001

2008

Casper Treur (150)

Marie José Reubsaet

Ruud Braun

Sem Wintjens

Ria Smeets

Kirsten Pijls

Jasper Martens

Elly Pommé

Nanda Storms

2017

Anja Arends (niet ingeleverd)

Stephen Theunissen

Koen Cremers (niet ingeleverd)

Anja Arends

Joris Jacquemijns (120)

Koen Cremers

2002

2009

Jurre Driessen

Nettie Emonts

Cor van Boven

Paul Consten (niet ingeleverd)

Annie Keulers

Gilles Rompelberg

2018

Riet Doveren (90)

Eva Knubben

Paul Consten (155)

Anja Bollen

Lieke Nicolaes

Juline Fouarge

Hub Vaessen

Rob Knols

Alex Moonen

2010

Jeroen Wimmers/Ludo van Rossum

Joost Mom
Coen Mennens
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De redactie van ‘t Belke wenst u
prettige feestdagen en een
voorspoedig 2019
ook zonder
Voor de laatste keer:
ga eens wat vaker
‘t Belke
naar de kapper !!!

K I J K OP:
www.btwenzonnepaneel.nl
www.belasting-secondopinion.nl
www.belasting-abonnement.nl
RESULTS ADVIES
HOGEWEG 72B
6367 BG VOERENDAAL
045 5748490
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“5-5 GuiMi Toernooi”
Zondag 4 november was het dan eindelijk zover: het toernooi der
toernooien kon beginnen!
Er werd regelmatig gevraagd “wanneer spelen we 5-5 nu eens met
meer man?”. Uiteindelijk hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en een aantal mannen uitgenodigd, waarop enthousiast werd gereageerd. Dit
bood perspectief om
het toernooi
te organiseren. De datum werd geprikt, er werden wat
sponsors geregeld, de
planning
werd gemaakt en vervolgens verzamelde iedereen om 8.45 uur en gingen we vanaf 9 uur “aan de
slag”.
De mannen stonden te popelen om te beginnen, maar sommigen
vroegen zich af of er wel gespeeld kon worden vanwege het ijs op de
baan. Na een grondige inspectie hebben wij de banen echter vrijgegeven. De zon scheen al vroeg en de temperatuur liep snel op (ook bij
de spelers). De mannen waren geladen en er werden stevige rally’s
gespeeld op een uitermate sportieve wijze. Soms moest er nog even
wat agressie uit van de voorafgaande week, maar dit werd dan met
een lach gecompenseerd.
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Na 2x een half uur te hebben gesingeld was het tijd voor een pauze:
een gesponsord drankje van HERBA LIFE, kopje koffie, broodje en
hup de mannen stonden alweer klaar.
Een kleine aanpassing was echter noodzakelijk om de mannen niet
volledig met de tong op de schoenen naar huis te laten gaan. De
wedstrijden werden ingekort van 30 naar 20 min en dit werd door
iedereen gewaardeerd.
Nadat bijna iedereen 5 wedstrijden had gespeeld kon de balans worden opgemaakt voor de finale. Hierin stond de winnaar van poule A
tegenover de winnaar van poule B: Guido Friedrich tegen Rob Vinken.
Ook deze partij werd op tijd gespeeld en wel in 30 minuten. Uiteindelijk was Guido de grote winnaar.

Na gezellig een paar drankjes te hebben gedronken konden we over
gaan tot de prijsuitreiking. Guido zal goed zijn best moeten doen om
de volgende keer weer met winst ervandoor te gaan!
Door de vele positieve reacties zal dit toernooi zeker een vervolg
gaan krijgen en… wie weet wordt dit spelletje uiteindelijk zelfs een
olympische sport
Sportieve groet,
Guido en Miquel
Noot van de redactie:
Bij onze vraag wat 5-5
uit de titel van dit verhaal betekende, kregen
we als antwoord dat dat
een goed bewaard geheim moest blijven.
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GEHOORD, GELEZEN OF GEZIEN…
 dat de lessen van de nieuwe trainer erg goed

bevallen
 dat Job het daardoor ook wat rustiger heeft

 de vacature voor secretaresse/babysit hier-

Voor de laatste keer: ga eens wat vaker
naar de kapper !!!

door is veranderd in een 0,5 FTE
 het te hard en te lang waait waardoor de blaadjes en eikels op het

veld qua opruimen niet bij te houden zijn
 veel leden in de winter vanwege de kou niet komen tennissen,

jammer!
 dat je je daarop kan kleden
 er in de kantine zelfs Glühwein te krijgen is
 misschien ook wel warme chocomel?
 er steeds meer whatsapp-groepjes ontstaan

K I J K OP:
www.btwenzonnepaneel.nl

om tennisdates te maken
 je in de hal kan tennissen op zaterdagen
 je hiervoor bij Job moet zijn

 of je mail of de tennis-app moet checken
 dat dit echt ‘t LETSTE (Belke) is
 wij stiekem hopen dat jullie ons gaan missen
 deze rubriek wellicht in de toekomst te lezen is op de tennis-app

www.belasting-secondopinion.nl
www.belasting-abonnement.nl
RESULTS ADVIES
HOGEWEG 72B
6367 BG VOERENDAAL
045 5748490
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Even (Niemand) Voorstellen.
In dit LETSTE Belke natuurlijk ook het LETSTE van EVEN VOORSTELLEN. En helaas een versie waarin niemand wordt voorgesteld. Vanwege de AVG – algemene verordening gegevensbescherming – mag de
ledenadministratie ons niet meer de gegevens van nieuwe leden ter
beschikking stellen. Wij kunnen dus geen nieuw lid benaderen met de
vraag of hij of zij zich in ’t LETSTE BELKE wil voorstellen.
Wordt dit stukje gelezen door leden, die onlangs lid geworden zijn
van de TVV, en wil je je graag voorstellen, meld je dan bij de webmaster. En vraag of je je via de website aan alle andere leden mag voorstellen. Iedereen leert je dan kennen.

Boek nu uw vakantie naar Turkije

Luxe All-Inclusive hotels met een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding, een
stedentrip naar Istanbul, groepsreizen en vliegtickets. Vertrek vanaf o.a. Düsseldorf, Keulen of Brussel, u bespaart een tijdrovende zoektocht door brochures en websites: Cemtravel stelt de reis samen conform uw wensen voor een
duidelijke prijs en uitstekend verzorgd!

Boekbespreking: Het geheim van mijn man – Liane Moriaty
Mijn lieve Cecilia, als je dit leest, ben ik er niet meer… Dat is de eerste regel
die Cecilia leest als ze tussen wat spullen een brief van haar man tegenkomt.
Stel je voor dat je man een brief aan je heeft geschreven, om te openen na
zijn dood. Stel je voor dat die brief zijn diepste, meest donkere geheim bevat. Stel je dan ook nog eens voor dat je deze brief toevallig vindt terwijl je
man nog springlevend is.
Cecilia Fitzpatrick is een succesvolle zakenvrouw, moeder van drie kinderen
en staat voor iedereen klaar en is een toegewijde echtgenote en buurtgenoot. Maar die brief gaat alles veranderen…en niet alleen voor haarzelf.
Behalve over Cecilia gaat dit boek over nog meer hoofdpersonen die op de
een of andere manier met de brief en het geheim te maken hebben. Echter
deze personen weten dit niet van elkaar.
Liane Moriaty woont in Sydney en heeft al een aantal bekende boeken geschreven. In oktober 2016 is het pas in het Nederlands vertaald. In de USA
stond het boek binnen een aantal weken op nummer 1.

pagina 18

‘t Letste Belke Nr. 4 2018

Afscheid van ’t Belke
De dag waarvan we als redactie al enkele jaren voorvoelden dat die
eraan zat te komen is dan eindelijk aangebroken. We hebben het allerlaatste papieren Belke in elkaar gestoken. Dat maakt ons aan de
ene kant weemoedig en een beetje verdrietig, maar aan de andere
kant stemt het ons meer dan tevreden dat we erin geslaagd zijn ons
clubblad 41 jaar lang en 228 nummers achter elkaar te laten verschijnen. Bij dit einde van de gedrukte vorm van ons clubblad nemen we
afscheid:
 Afscheid van ’t Belke dat volgend jaar niet meer in deze vorm zal

verschijnen.
 Afscheid van de adverteerders die ons door de jaren heen trouw

gesteund hebben zodat het drukken en verspreiden van dit clubblad nooit ten laste van de clubkas is gekomen.
 Afscheid van de vele schrijvers en schrijfsters die met leuke, spits-

vondige soms wat kritische stukjes ’t Belke gevuld hebben.
 Afscheid van de vele redactieleden die de aanjagers waren om

iedere keer weer een gevarieerde inhoud bij elkaar te sprokkelen.
 Afscheid van de drukkers die steeds gezorgd hebben dat een

verzorgd Belke op papier kwam.
 Afscheid van de bezorgers die ervoor zorgden dat ’t Belke steeds

redelijk op tijd in de bus viel.
 Afscheid ook van enkele vaste rubrieken zoals de penestafette die

35 jaar en 158 afleveringen heeft doorgemaakt.
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 Afscheid van het hechte collectief dat de redactie door de jaren

heen geweest is met jarenlange lidmaatschappen van meerdere
redactieleden.
 Afscheid van urenlange redactievergaderingen tijdens de eerste

jaren en van steeds korter durende vergaderingen in de laatste
jaren.
 Afscheid van aanvankelijk schriftelijk aangeleverde kopij en naar

mate de jaren verstreken typewerk, typemachine, typelint, Typex,
knip- en plakwerk, desktop, WordPerfect 5.0, Word, laptop, tablet
en Publisher.
Afscheid dus, het is goed geweest!
Wat rest is ons archief in de vorm van notulen, uitgegeven nummers,
gebruikte foto’s (onderstaande foto’s) én vele mooie herinneringen.
De redactie van ‘t Belke

House of Dutchz, de mooiste
meubelen met passie en vakmanschap
vervaardigd. De beste kwaliteit, het
mooiste leder en prachtige stoffen,
meubels met alure!
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