nieuwe baan te maken in de zogenaamde spellenzaal. Het realiseren van de baan moet in eigen
beheer gebeuren. In een paar maanden tijd wordt
er een prachtige nieuwe baan aangelegd. De gehele beugelclub staat klaar om te helpen, maar een
aantal personen is bijna dag en nacht op de bouw
te vinden. Eén van hen is natuurlijk baanhouder en
baanbouwer Harrie van der Loo, maar ook Pierre
Verheijen en Bair de Wit zijn zeer veel op de bouw
te vinden. De grote verhuizing gaat van start op 28
september. Op de dag af wordt twintig jaar na de
opening van de baan in ’t Kloeëster deze vaarwel
gezegd. Alleen het scorebord, de ring en ‘Opa en
Oma’ verhuizen mee naar het nieuwe home.
Op zaterdag 30 oktober wordt het nieuwe gemeenschapshuis officieel geopend. De dag erna is er een
open dag voor alle inwoners van Ospel en wordt de
naam van het nieuwe gemeenschapshuis onthuld:
gemeenschapshuis Haaze-Hoof.

Eerbetoon aan oud-voorzitter Jos Gommans
Jos Gommans is iemand waar de club veel aan
te danken heeft en waar ze zeker even bij stil wil
blijven staan. Hij zal ook altijd een vooraanstaande plaats blijven innemen in de historie van de
vereniging. Jos Gommans is nauw betrokken bij
de oprichting van de club op 24 augustus 1979.
Hij wordt tijdens de oprichtingsvergadering gekozen als voorzitter. Onder zijn leiding groeit de
club uit tot een gezellige en sportieve vereniging.
Gezelligheid en sportiviteit staan bij hem ook altijd voorop. Bijna vijftien jaar, tot 21 februari 1994,
blijft hij voorzitter van de vereniging.
Op 11 november 2000 speelt hij zijn laatste competitiewedstrijd tegen Baexem, deze wedstrijd wint hij.
De strijd daarna tegen zijn ziekte heeft hij helaas
niet meer kunnen winnen. Op vrijdag 16 februari
2001 overlijdt hij, op bijna 62-jarige leeftijd.

Een onderling
partijtje met
discussie en
overleg op de
nieuwe beugelbaan die in 1999
is geopend.

Jubilarissen
Van de 26 leden die op 1
september 1979 beginnen,
zijn er acht nog steeds lid. Zij
vieren hun 25-jarig jubileum
bij de club. Hiervoor worden
ze door de NBB beloond
met een Bondsspeldje.

Acht jubilarissen bij het
25-jarig bestaan van de
beugelclub in 2004.
V.l.n.r: Dré van Nieuwenhoven, Piet de Wit, Henk
Konings, Harrie van der Loo,
Tjeu Veugen, Baer de Wit,
Toon Jacobs en Piet van
den Boom.
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