
Allereerst hoop ik dat jij en je familie in goede gezondheid verkeren en dat corona ver weg is gebleven. 

Het bestuur van de SBV heeft mij gevraagd om een klein stukje te schrijven om de actuele stand van zaken aan te

geven die op dit moment gaande is, velen heb ik al persoonlijk ontmoet maar op deze manier bereiken wij alle leden.

Voor Stardust, mij en mijn familie is afgelopen jaar een behoorlijke zware periode geweest mede door corona en de

zakelijke verhoudingen tussen Guido en mij. Ik wil hier niet teveel over uitweiden maar dit heeft er toe geleid dat ik

Stardust alleen ga voortzetten. Dit is een grote stap in een heel onzekere tijd, financieel heeft dit een grote

mokerslag gegeven aan Stardust, maar als ondernemer moet je nu eenmaal vaak risico`s nemen om daarna de weg

weer naar boven te vinden.

Tijdens de lock down hebben wij niet stilgezeten, mede dankzij familie en vrienden is het interieur behoorlijk

veranderd zoals de bank achter baan 3 en 4 die is verplaatst, de proshop van Joss Rijkx en Sven Fraussen die een

mooie plaats heeft gekregen in de vroegere lounge, en jullie kan voorzien van de nieuwste bowlingballen(met

bijbehorende gaten), tassen, schoenen en accessoires. Neem maar eens een kijkje op www.proshop-bss.nl

Zoals velen van jullie al hebben gehoord of gezien hebben via social media gaat het geweldige zomertoernooi onder

leiding van Rudi Putman en Joss Rijkx weer van start, de voorbereidingen zijn in volle gang en gelukkig zijn

sponsors ondanks deze moeilijke tijd weer bereid om te investeren in dit top evenement. Dit toernooi kan alleen

maar slagen door jullie als bowlers om hier massaal aan mee te doen. Neem eens een kijkje op

www.zomertoernooi.nl en naast geldprijzen zijn er weer bowlingballen, diner en bioscoop bonnen en nog meer te

winnen. Als de versoepelingen het toelaten gaat het toernooi vanaf juni van start.

Helaas na heel wat jaren gaat het spaarpunten systeem verdwijnen, wel kunnen de gespaarde punten tot eind 2022

worden ingeleverd. Tevens zullen de 0,5 liter pet flessen gaan verdwijnen door de strenge regelgeving mbt plastic

worden bedrijven steeds meer gedwongen om naar glas over te gaan.

We hopen dat in september weer alle leagues van start kunnen gaan en dat iedereen in de startblokken staat om de

bowlingballen weer te laten rollen! Dana, Anique, Bo, Johan en ondergetekende zijn er in ieder geval helemaal klaar

voor om jullie te ontvangen en de gezelligheid en bowlingplezier weer te herbeleven in de mooiste bowling van het

zuiden en ver daar buiten.

Met sportieve groeten, 

Ingo Lammertse

Beste leden,
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