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Lidmaatschap JBC De Hakhorst 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Aanmelding kan op elk moment via het aanmeldingsformulier en de 
toestemmingsverklaring, welke te vinden zijn in het clubgebouw  
alsmede op de website van de vereniging. 
Een lidmaatschap eindigt uitsluitend per 31 december d.m.v. een 
schriftelijke opzegging bij de secretaris vóór 1 december van dat jaar. 
 
Lidmaatschapskosten voor het jaar 2020: 
Eenmalige inschrijfkosten € 11,50 
Verenigingsbijdrage € 73,00 
NJBB, bondsbijdrage € 22,50 
 
Party’s 
De mogelijkheid bestaat om voor een dagdeel onze accommodatie te 
huren, bijvoorbeeld voor party’s of bedrijfsuitjes. 
Er wordt dan gebould onder begeleiding van Hakhorstleden. 
Spelmateriaal en kantinefaciliteiten zijn aanwezig. Ook kan een 
buffet worden verzorgd. Contact: e-mail: verhuur@jbcdehakhorst.nl 
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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
10. dankwoorden van Jan de Bruin 10. vacatures 16. breinbreker 18, 19 flyers 
toernooien 22. knipoog 27. Paaswens van Eelke en Tjitske 28. zomaar een 
bloemetje 31. dank, veel dank voor Ad van der Kuij 36. Arnold’s verlangen  38. 
gedicht van Max  41. sponsornieuws 44. Joop’s thuissituatie 48. knipoog van 
de vorige maand 52. Rijk, maar dan anders 54. dubbeltje van Diny 56. weg-
streeppuzzel 57. quiz 

 

Kopij inleveren uiterlijk  maandag 25 mei 11 uur.  

Het Bouletin van juni komt uit op vrijdag 29 mei. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Oud-papier inleveren 

In mei kan geen oud-papier worden ingeleverd!! 

Sportcommissie-          Anton Kunenborg                    0653950271        
voorzitter                    sc@jbcdehakhorst.nl 

Voorzitter Ad Kooijman 0649896145  
 voorzitter@jbcdehakhorst.nl 
 
Secretaris Irene Maes 0334944743 
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 
 
Penningmeester Rijk Esko           0334940069  
 penningmeester@jbcdehakhorst.nl 
 
Lid Kees Duerink 0655363291 
                                               keesduerink@gmail.com 
 
Lid                                          Vacant 

B

E

S

T

U

U

R 

 mei 2020 



 4 

Speeltijden boulen 
Het boulodrome is altijd een half uur vóór het spelen 
geopend. 
(soms afwijkende tijden, zie de agenda) 
maandag en vrijdag 20.00 - 23.00uur 
dinsdag, woensdag, donderdag en zondag 13.00 - 16.00 uur  
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!! 

 

   De club is in mei gesloten. Daarom begint de agenda met juni, in de hoop 
dat we dan inmiddels weer mogen boulen.    
Op 1 juni was het Pinkstertoernooi gepland, maar de Sportcommissie heeft 
besloten dat geen doorgang te laten vinden. Zie daartoe ook het nieuws van 
de Sportcommissie in dit Bouletin.                         

Agenda  **) zie inschrijflijst en/of elders in het Bouletin aanvang 

di. 09-06 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

di. 16-06 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

wo. 17-06 Koffietoernooi 09.30 uur 

za. 20-06 Bostoernooi **) 10.30 uur 

vr. 26-06 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

za. 27-06 Party. Alleen voor genodigden!!! 14.00 uur 

zo. 28-06 ZTC 09.30 uur 

di. 30-06 Party. Alleen voor genodigden!!! ? 

di. 07-07 Eerste Dinsdagtoernooi 13.00 uur 

za. 11-07 Man-vrouwtoernooi **) 10.00 uur 

wo. 15-07 Koffietoernooi 09.30 uur 

di. 21-07 Interne Triplettencompetitie 20.00 uur 

vr. 24-07 Vrijdagavondtoernooi 19.00 uur 

In dit Bouletin dit keer geen verslagen, competitiestanden e.d. in ver-
band met het sluiten van de club. Een leuk moment om ook eens wat 
andere onderwerpen dan boulen belicht te zien. Onderwerpen die club-
leden bezig houden en waarover zij willen vertellen. Mochten jullie ook 
Iets te vertellen hebben, bv. leuke ervaringen, anekdotes, humor e.d. 
dan ontvang ik die graag. 
Frans (redactie@jbcdehakhorst.nl). 
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  Van de Voorzitter 

H et coronavirus heeft grote gevolgen voor ons.                                             
We kunnen niet spelen en ik weet dat dat voor velen van jullie een 
groot gemis is. Niet spelen en dus niet na afloop gezellig met elkaar 
kletsen en iets drinken. We proberen zoveel als mogelijk te doen om 
die contacten te onderhouden door nieuwsbrieven te sturen en hier 
en daar een bloemetje uit te delen. Ik weet ook dat onze leden onder-
ling nog wel contact onderhouden. Mensen, houd elkaar vast. 
Hoewel de verwachting is dat de regels voorlopig nog wel zullen blij-
ven gelden, kunnen  die regels de komende tijd hopelijk wel wat ver-
soepeld worden. Wij denken er, samen met de Sportcommissie, over 
na hoe wij dan op een verantwoorde manier weer zouden kunnen 
spelen. Vragen als: hoe houden we de 1,5 meter afstand, hoe moet 
dat in de kantine gaan, hoe regelen we de barbezetting, zijn vragen 
die beantwoord moeten worden. 
 
     En dan is er natuurlijk het jubileum. 40 jaar De Hakhorst. 
Ik had mij erg verheugd op alle feestelijkheden rond het jubileum. 
De organisatie van het grote feest heeft ongelofelijk veel tijd gekost. Ik 
zal u er niet mee vermoeien, maar neemt u maar van mij aan dat Max 
Bremer en Rob Geurts, als trekkers van het feest, er heel erg veel uren 
in hebben gestoken.  
Ik hoop natuurlijk dat het jubileumfeest ergens aan het einde van dit 
jaar alsnog kan worden gevierd. Maar niemand die dat op dit moment 
weet. 
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     Tegelijkertijd wil ik er melding van maken dat er 4 personen zijn, 
die vanaf de oprichting van de Hakhorst al lid zijn.  
Als bijzondere waardering krijgen zij van het bestuur een dezer dagen 
een attentie aangereikt. Later krijgen we vast nog de gelegenheid om 
ze in het zonnetje te zetten. 
 
     Tenslotte, houd u aan de regels, blijf binnen, houd afstand en blijf 
gezond. En houd contact met elkaar!!!  Zodra we nieuws te melden 
hebben weten wij u te bereiken. 
 
Ad Kooijman.  

    Veertig –  40 – VEERTIG  –  XL 

 

De vraag: Een stukje schrijven over het getal veertig !!!!! 
Hoezo? Is dat dan een bijzonder getal?????? 
Nee, eigenlijk niet. 
Het getal wordt pas bijzonder als je er een associatie bij hebt. 
Onze vereniging bestaat nu 40 jaar. En dan wordt het getal 40 ineens 
wel bijzonder. Ook als je in '40 ben geboren. 
En als je 40 jaar getrouwd bent. Dan is het bijzonder. 
Of als je 40 jaar bij dezelfde baas hebt gewerkt, dan krijg je zelfs extra 
salaris. 
Ook als je 40 jaar onafgebroken lid ben geweest van een vereniging: 
heel bijzonder. 
Zelf ben ik de 40 al enige tijd gepasseerd. Ik kan me niet herinneren 
dat het toen voor mij bijzonder was. 
Intussen zitten wij al meer dan 40 dagen binnen en verlang ik er naar 
om weer te kunnen boulen. En gezellig een borrel te drinken met 
mijn tegenstanders. 
Ik hoop natuurlijk dat het niet nog eens veertig dagen gaat duren 
voordat we weer kunnen spelen. 
Maar dat weet op dit moment niemand......... 
 
Ad Kooijman. 
 



 10 

Overleden: 
Rob Stuurman op 24 maart 2020 
 
Aantal  leden op 17-4-2020 conform telling onderaan de ledenlijst = 259 

    

Als u iets voor de club wilt doen dan heeft u nu de keus. Wij zoeken: 

functie wanneer info bij 

Bestuursleden per direct Ad  Kooijman– Irene Maes 

Barmedewerkers per direct Conny van Cleef 

Voor uitgebreide/aanvullende informatie: Zie vacatures op de website ! 

Iedereen uit onze boulegemeenschap hartelijk dank voor de 

belangstelling en opbeurende woorden in de aanloop naar 

mijn bypassoperatie en de fijne reacties na de geslaagde   

operatie. 

Ik hoop dat we elkaar spoedig weer op de boulebaan kunnen 

ontmoeten. 

Jan de Bruijn 
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Van de secretaris 

Bestuursvergadering 
Het bestuur heeft zich aan de afspraak gehouden.                                          
Zij het in een ietwat ander plaatje. 16 April om 13.00 uur kwam het     
bestuur bijeen. Maar dan op het computerscherm. Video Conference. 
Het was een ervaring op zich. We hadden 40 minuten om ons ding te 
doen. Onverwachts kregen we er 40 minuten bij van Zoom. En die had-
den we nodig! Planning?  14 Mei gaan we weer online! 

Mailbox 
De binnengekomen stukken zoals aanbiedingen om ons financieel te   
ondersteunen hebben we in ons gesprek klein gehouden, maar wel 
effectief gelaten. De brief LANDELIJKE REGELING VOOR SPORTCLUBS 
van het Noodloket Economische Zaken had al aandacht gekregen, dus 
die konden we kortsluiten.  De paasgroet van Lief en Leed werd in dank 
ontvangen zag ik aan mijn mailbox. Ze zijn allemaal doorgestuurd naar 
Eelke en Tjitske.  

Aanverwante zaken 
Voor de LANDELIJKE REGELING VOOR SPORTCLUBS verwijs ik je naar het 
Nieuwsbouletin nr. 39 van de NJBB.                                                                                           
Als gebruiker van Allunited aangaande de ledenadministratie is er een 
Webinar gevolgd. Het was een prettige ervaring om met ondersteuning 
nog eens door het systeem te scrollen .                                                                                      
Diny verdiept zich in een aan te schaffen kassa met een extra mogelijk-
heid tot pinbetalingen. Zodra ze klaar is met de onderhandelingen laat ze 
het weten.                                                                                                           
Het bestuur heeft tijdens de b.v. de nodige aandacht besteed aan het 
jubileum. De voorzitter en de secretaris schrijven een stukje over het  
getal 40 en wat zij daar mee hebben.                                                                      
Zodra de bestuursvergaderingen weer gaan zoals we gewend zijn hopen 
we dat er minstens 2 gegadigden zijn die ons bestuur willen versterken. 
4 Personen is echt niet genoeg. Kom een paar keer meedraaien om de 
sfeer te proeven. Je bent van harte welkom.                                                         
Zie vacatures in dit blad en op onze website! 
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40 Regels  
 

40 Bellen heb ik geblazen 
40 Rozen in mijn tuin 
40 Dichters in mijn boekenkast 
40 Legostenen in puin 
 
40 Jaren zijn gegroeid        
40 Malen lief en Leed 
40 Kinderen op de camping 
40 Bloesems hebben gebloeid 
 
40 Rovers met Ali Baba 
40 Jaren Robinson Crusoë 
40 Spelden op het kussen 
40 Vakanties aan de zee 
 
40 Kinders heb ik niet 
40 Keer zeggen doe dat maar niet 
40 Cijfers in één rekensom 
40 Fouten, ik voel me dom 
 
40 Complimentjes weg te geven 
40 Keren krijg ik ze terug 
40 Overhemden heb ik gesteven 
40 Jaar geleden, dat gaat vlug 
 
40 Voetstappen in de sneeuw 
40 Moederdagen geteld 
40 Baby’s wat een geschreeuw 
40 Griepjes zijn hier geveld 
 

40 Punten bij het tennis 
40 Boules dat haal ik niet 
40 Zielen aan 1 tafel 
40 Bomen is wat je ziet 
 
40 Strijden zijn gestreden 
40 Vogels vliegen weg  
40 Gedachtes zijn vermeden 
40 Vlinders in één heg 
 
40 Maal val ‘k in herhaal  
40 is niet mijn getal           
40 Jaren en Corona                 
Het is 40 waar ik van baal  
  
Het is 50 wat het gaat worden 
En dat voel ik aan mijn bloed 
Bij 50 zal de grond gaan schudden 
Ik weet het zeker, mensen houd 
moed!  
     

 Irene                               
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I n deze voor ons allemaal vervelende tijd is het de Sportcommis-
sie gelukt om een vergadering te houden. Niet zoals gebruikelijk in 
ons clubhuis maar via ZOOM.  Een soort videovergadering zeg maar. 
En dit keer  ging het niet zoals anders over competities en toernooien 
die wij voor  u gaan organiseren maar juist over zaken die we niet 
gaan organiseren. En dat is een hele vreemde gewaarwording. Maar 
we ontkomen er niet aan. De NJBB heeft alle aangesloten clubs ten 
zeerste aanbevolen om de accommodaties te sluiten tot 1 juni. Ons 
Dagelijks Bestuur heeft besloten dat De Hakhorst zich daaraan com-
mitteert.  
 
     Dit heeft natuurlijk gevolgen voor ons allemaal. Het Paastoernooi 
werd al eerder afgelast. Dit tot grote teleurstelling van velen omdat 
dit bij uitstek een toernooi is waar geen sterke teams kunnen inschrij-
ven maar de teams door loting worden gevormd.  Het Lentetoernooi, 
welke gepland staat op 2 mei, zal ook niet doorgaan.  
 
     En wat doen we na 1 juni. Op dit moment is steeds niet zeker of op 
1 juni alles weer wordt vrijgegeven, dit is zeer onwaarschijnlijk. Zeker 
omdat wij toch met z’n allen in een kwetsbare groep zitten zullen we 
daar voorzichtig en gefaseerd mee om moeten gaan. Maar stel dat 
we op 1 juni weer mogen gaan spelen, hoe gaan we dat dan doen. De 
Sportcommissie kiest er voor om dan voorlopig alleen buiten te spe-
len omdat we dan meer ruimte hebben, dus meer afstand kunnen 
houden. Tevens gaan we kijken of het mogelijk is om het aantal bin-
nenbanen tijdelijk te verminderen van 16 naar bijvoorbeeld 8 of 10. 
Dat kan natuurlijk maar de kluscommissie zal dan wat aanpassingen 
moeten doen. En als dat lukt dan kunnen er dus ook minder mensen 
spelen. Wie bepaalt dan wie kan spelen? En dan zitten we natuurlijk 
ook nog met de 1,5 meter regel. We hebben dus nogal wat te bespre-
ken. Maar alles valt of staat met de keuze die onze regering maakt en 
in aansluiting daarop de NJBB en ons Bestuur.  
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     Het eerste toernooi in juni is het Pinkstertoernooi welke gepland 
staat op 1 juni. Dit komt voor ons te vroeg omdat er een heleboel za-
ken moeten opstarten. De banen moeten gereed gemaakt worden, 
het clubhuis zal ook wel onderhanden genomen moeten worden, er 
zal moeten worden ingekocht en bardienst moet worden geregeld. 
Dit toernooi gaat dus ook niet door.  
 
     Het Bostoernooi op 20 juni laten we voorlopig wel staan. Een en 
ander is natuurlijk wel sterk afhankelijk welke beslissingen er geno-
men gaan worden na 28 april. We hopen dat dit het eerste toernooi 
zal zijn wat door kan gaan maar realiseren ons heel goed dat de 1,5 
meter regel ook daar moeilijk te hanteren zal zijn.  
 
     De speelavonden van de interne triplettencompetitie van maart en 
april zijn vervallen en in mei wordt er ook niet gespeeld. Voorlopig 
plannen we 16 juni en 21 juli in. Zet deze alvast in uw agenda. De der-
de dag gaan we nog bekijken.  Met de hele vakantieperiode voor de 
boeg (als die al doorgaat) zullen we hiermee heel flexibel om moeten 
gaan. We houden u op de hoogte.  
 
     Als we in juni weer (beperkt) open kunnen zal de interne dou-
blettencompetitie ook weer opgepakt moeten worden. Hier zijn een 
paar teams die nog geen wedstrijd hebben gespeeld.  
 
     Dan zijn we al weer volop bezig met het nieuwe seizoen van de 
NPC. Zoals het er nu uitziet zal er één team minder meedoen van De 
Hakhorst. Mochten er leden zijn die mee willen gaan doen kunnen ze 
dit kenbaar maken bij De Sportcommissie. We moeten de teams wel 
opgeven voor 4 mei dus wacht niet te lang. 
 
     Het zijn onzekere tijden. Voor ons allen maar ook voor de Sport-
commissie. Wij beseffen heel goed dat de zaken die we hier hebben 
beschreven volledig anders kunnen uitpakken als er verregaande 
maatregelen worden vastgesteld door de regering. Misschien komt er 
nog veel meer te vervallen. Maar we hopen echt dat we na 1 juni 
weer voorzichtig kunnen starten met ons geliefde spel.  
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Als dat zo is zullen er misschien ook leden zijn die zelf deze stap nog 
niet durven te zetten. Het besmettingsgevaar stopt niet per  1 juni.  
De Sportcommissie zal dan ook wat voorstellen indienen bij ons     
Bestuur zoals het versneld invoeren van contactloos betalen en het 
vaststellen van het aantal personen aan één tafel, hoewel we ons  
realiseren dat dit heel moeilijk zal zijn. Tevens zullen we aan ons     
Bestuur vragen of het mogelijk is om het Jubileumtoernooi in het        
teken van de zorg te plaatsen. We kunnen dan dit toernooi aanbieden 
aan zorgmedewerkers van Leusden inclusief buffet en prijzen.                
We kunnen hiermee onze maatschappelijke functie van de vereniging  
duidelijk maken. En de zorgmedewerkers een leuke dag bezorgen na 
deze zware tijd.  

De oplossing komt in het volgende Bouletin te staan. 
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Foto Ronald Kersten 

  Arnold’s 
B eschreef ik in mijn vorige knipoog het 
begin van de crisis waar we nu al zo’n vijf    
weken in verkeren dan concludeer ik dat er nu 
al bij mij een bepaalde gewenning is ontstaan 
in een wereld die volledig veranderd is.                                                        
Niet dat ik het leuk vind, daarvoor mis ik het boulen en de contacten 
met andere leden te veel. Maar toch, het aanpassen aan deze nieuwe 
situatie is toch vrij snel gegaan. Natuurlijk ervaart iedereen dit weer 
anders, vooral mensen die alleen zijn zullen er veel meer moeite mee 
hebben dan wij omdat we met z’n tweeën zijn. Ik bel af en toe wat 
andere leden of ik word gebeld en wat ik steeds weer te horen krijg is 
dat mensen het saai vinden. Iedereen vindt het saai. Nou, ik vind het 
nog wel meevallen. Kijk, in de eerste plaats boffen we natuurlijk ont-
zettend met het weer. Als we in deze crisis ook nog eens het weer van 
januari en februari hadden, waarbij het weken achter elkaar regende, 
dan hadden we echt alleen maar binnen gezeten. Nu kunnen we naar 
buiten. De zon schijnt vaak en de temperatuur is aangenaam. We 
gaan lekker wandelen of fietsen door Leusden, langs het Valleikanaal 
of in het bos. Regelmatig neem ik mijn fototoestel mee want op face-
book zie ik af en toe foto’s van de mooiste vogels langskomen die 
mensen op deze plekken hebben geschoten. Nou, het enige wat ik 
weet te schieten is een merel of een waterhoentje. Geen uil, geen bui-
zerd, geen specht en geen ijsvogel, om maar iets te noemen. Het lijkt 
wel boulen, ook hier schiet ik niet raak. Maar, we zijn wel lekker bezig 
en je ziet op de gekste plekken mensen wandelen.  
 
     Laatst deden we een rondje Lockhorster bos en dan heb je de mo-
gelijkheid op het PON lijntje te komen. Niet echt een plek waar je an-
dere mensen verwacht. Nou, hele gezinnen liepen er rond. Het leek 
de IKEA wel. Als die open is bedoel ik. Maar saai was het niet.  

Arnold’s 
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     Boodschappen doen is ook een belevenis geworden waar je tegen-
woordig heel goed bij moet nadenken. Thuis een briefje maken wat 
er gehaald moet worden en dan moet je weten waar alles ligt want 
het is niet de bedoeling dat je kris kras door de winkel loopt. Er staan 
pijlen op de grond die de looproute aangeven. Niet dat veel mensen 
zich daar aan houden hoor. Als ik netjes de pijlen volg krijg ik met 
veel mensen te maken die tegen de pijlen in lopen. Als ik dan vraag 
waarom de supermarkt pijlen op de grond heeft geplaatst reageren 
ze nog niet eens. Ze gaan gewoon door met dat waar ze niet mee be-
zig zijn. En de meeste keren zijn het mensen die toch nog wat ouder 
zijn dan ik. Het verstand komt met de jaren gaat dus niet altijd op. 
Maar saai is het niet.  
 
     Heel af en toe denk ik, waarom gaan we 
niet gewoon boulen? Natuurlijk wel buiten 
want het is goed weer, zeker overdag. We 
hebben vier vakken buiten. In elk vak kun je 
twee doublettenwedstrijden spelen. Dan kun-
nen er 32 mensen spelen.  Per speelvak heb je 
dan een ruimte van 12X13 meter. Ruim vol-
doende om de 1,5 meter regel te hanteren. 
Sterker nog, je kan wel 5 meter bij elkaar vandaan blijven. Wel is het 
zo dat als er gemeten moet worden er geen 3 mensen om heen gaan 
staan. Uiteraard gaat er geen bar open en we gaan niet naast elkaar 
op de bankjes zitten. Als we dat dan 6 keer per week doen dan kun-
nen 192 mensen een keer spelen. Lekker dwars tegen alle genomen 
maatregelen in. Ik hou er van. En het is zeker niet saai. Als we met de 
1,5 meter regel mogen wandelen, fietsen of hardlopen dan moet dit 
toch zeker ook kunnen. We gaan dat natuurlijk niet doen als we ons 
ziek voelen. Ik heb er nu al zin  in. Voorlopig houden we ons nu maar 
bezig met telefonische contacten, wat overleggen via ZOOM, en doen 
wat mensen aan om op afstand een praatje te maken. Als we dat nu 
allemaal doen kan het nooit saai worden.  
 
Blijf voorzichtig en gezond zonder boulen 

De Coronaboule! 
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Samen Lief en Leed delen 
 

Eerst was het meten tot de but in millimeters, 

nu gaat het om afstand houden: 1,5 meter van elkaar. 

We lopen een straatje om, ’t voelt raar. 

  

Monden afgeplakt met een kapje 

nee deze (paas)haas maakt geen grapje.  

  
  

   

   

   

Pasen is: 
 een nieuw begin! 

daar geloven we in. 

  

Een hartelijke lentegroet en blijf vooral gezond, 

  

Tjitske Moro 

Eelke Algra 
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   Zo maar een bloemetje 

O p woensdag 15 april worden we ’s-avonds gebeld door Kees Due-
rink met de vraag of we de volgende dag om 10.45 thuis zijn. We krij-
gen een verrassing.  
Nou ben ik niet zo van de verrassingen, maar Edith wel. Dus is het 
verzinnen van een smoes al geen optie meer.  
De volgende ochtend, op de afgesproken  tijd, staan Kees en Max 
voor de deur. Met bloemen. Namens Van Beest Bloemen  mogen de 
Jubileum- en Sponsorcommissie aan 35 leden van De Hakhorst een 
bos bloemen aanbieden. En daar krijgen wij er één van. Hartstikke 
leuk natuurlijk, zeker in deze saaie tijd. Van Beest, Max en Kees, heel 
erg bedankt. 
 
Edith en Arnold 
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Ook in Leusden 
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Dank aan de 2e penningmeester en 

een rijke terugblik      

    

W e hebben 
inmiddels Ad van 
der Kuij bedankt 
voor zijn jarenlange 
inzet als  2e penning-
meester ( zie foto) .  
 
     In  2002 werd Ad 
gevraagd om het 
penningmeester-
schap als 2e man op 
zich te nemen. En hij 
zei ja.  Voor 2006 
stelde Ad zich       
herkiesbaar als              
2e penningmeester.  
 

Het bestuur zag er toen als volgt uit: 
 
Voorzitter                          Jos Halla  
Secretaris                          Tineke Holtzer. 
Penningmeester                Theo Bakker  
Vicevoorzitter                Gerard van Empelen  
2e Secretaris                Truus Ruarus  
2e Penningmeester     Ad van der Kuij  
Lid                                    Wil Bennink  
Lid Sportzaken                Karel Christ  
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     Meerdere plekken hadden een 2e functionaris. Ad stelde zich in 
2009 wederom voor 3 jaar beschikbaar en in 2010 kwam Berend Heil 
als penningmeester in het bestuur.  Berend was de derde penning-
meester waarmee Ad samenwerkte.  Daarna, in 2014, kwam Gerrit 
Gerritsen binnen als penningmeester en ook Gerrit profiteerde van 
een lang zittende 2e  penningmeester met al aardig wat jaren aan er-
varing bij JBC De Hakhorst. Ad was niet weg te krijgen.                                                                      
Nog steeds die “dubbele” bezetting in het bestuur.  En Ad, trouw aan 
de club, nog steeds volhardend aanwezig als 2e penningmeester  (We 
hebben toen  12 jaar als ik me niet vergis).  In november 2015 veran-
derde er iets in de bestuurssamenstelling, maar Ad bleef aan, weder-
om als 2e penningmeester. Hij had net dat jaar voor nog eens 3 jaar 
toegestemd. In 2016 kwam er een nieuw bestuur. Dat bestuur kon 
niet meer profiteren van een “dubbele” bezetting. En Ad van der Kuij , 
ja, die was nog steeds van de partij.  Hoe mooi is dat. Uiteindelijk stel-
de Ad zich in 2018 voor de 5e maal herkiesbaar. Hij moet gedacht heb-
ben : Dit bestuur kan ik ook wel aan.  
 
     Het is nu 2020 en Ad heeft als 2e penningmeester en vertegen-
woordiger van het bestuur 4 voorzitters mogen aanhoren in ruim      
17 jaar. Wat penningmeesters betreft heeft Ad Theo Bakker, Berend 
Heil, Gerrit Gerritsen en Rijk Esko als 1e penningmeesters meege-
maakt en blijkbaar te allen tijde in goed overleg met ze samenge-
werkt. Ad werkte in 2019 als eerste van de bestuursleden op de Be-
stuursvergaderingen met een tablet. Soms nam dat ietwat meer tijd in 
beslag.  Met een nieuwe voorzitter en een spraakzaam bestuur en      
2 tabletgebruikers rijker, was  soms het onderwerp van gesprek even 
weg, en dan moest er vliegensvlug gezocht worden op de tablets naar 
dat andere onderwerp, wat even tussendoor ter sprake kwam. En 
daarna weer zoeken naar het onderwerp dat op de agenda stond en 
waar nog geen besluit over genomen was. Ga er maar aan staan. Petje 
af voor de digitale capaciteiten ter plekke van Ad van der Kuij. Ad zag 
ze stuntelen op het tablet terwijl hij al een aantal maanden ervaring 
had. Hoe leuk was dat.                                                                                                          
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Ad staat als langstzittend bestuurslid te boek. Hoe rijk kan je dan zijn 
als bestuur en vereniging. En daarmee bedoel ik ook , dat er zich geen 
dubbeltje aan het oog van penningmeester Ad verloren ging. Hij ging 
zeer bekwaam te werk. Want, zo heb ik ervaren, na het maandelijkse 
geld tellen op de club waarbij Rijk als 1e penningmeester aanwezig 
was, moest het maandinkomen kloppen, al kwam de onderste steen 
boven.                                                                                                                                     
Er werd gerekend, gepuzzeld en diep nagedacht waar die € 1,45 kas-
verschil nou in kon zitten. Onder grote bescherming van body-builder 
Rijk Esko werden de contanten des middags bij de bank op rekening 
van JBC De Hakhorst gestort.  Vanaf 3 April 2020 is Ad van der Kuij 
niet meer inzetbaar als 2e penningmeester. Ad, bij mij, Irene,  sta je te 
boek als een rationele man, geknipt voor het penningmeesterschap. 
En wanneer wij als bestuursleden terugkijken kunnen we zeggen dat 
het een prettige samenwerking is geweest.  We zien elkaar met bou-
len.  
 
Namens Rijk Esko, Penningmeester- Ad Kooijman, Voorzitter- Irene 
Maes-van der Werff, Secretaris, Kees Duerink en Conny van Cleef,    
Bestuursleden algemeen.  
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A ls je mensen vaak ziet raak je er een beetje aan gehecht. 
Dat geeft  bij sommige leden van JBC De Hakhorst problemen als er 
lange tijd niet wordt gebould. Zo gingen ook Arnold en Edtih van der 
Loo  op 16 april hevig verlangen om enkele leden te gaan zien. Dus 
zochten zij hen op in hun thuissituatie. 
Op hun manier waren die leden er ook blij mee, zie hun uitbundige 
begroeting . 

Thuisomgeving 

Ik vond het heel bijzonder dat Arnold 

(of was het toch Edith?) zo naar mij 

(o.a.) verlangde.  

Frans. 
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De fotograaf op de 

fiets langs zijn       

medeclubleden 
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 Corona  Melodie: Hallelujah (Leonard Cohen) 

1. De zon beloont een lentedag, 
verlicht wat men nooit eerder zag, 
een wereld zonder mensen op het plein. 
De winkelstraten leeg en stil 
omdat men er niet kopen wil 
of dat men daar niet durft of niet mag zijn. 
Refrein: Door corona (4x) 
 
2. De wereld was niet voorbereid, 
een goed vaccin was niet op tijd, 
de mens blijkt toch meer kwetsbaar dan gedacht. 
Het virus leidt tot diep gezucht, 
veel toekomstdromen blijken lucht, 
door onvermoede sterke overmacht. 
Refrein: Door corona (4x) 
 
3. Een zee van licht bestraalt een volk 
dat leeft in schaduw zonder wolk, 
gekweld door alles wat het virus bracht. 
Die vijand heeft het land ontwricht, 
genadeloos en mensgericht, 
slaat toe wanneer en waar men ’t niet verwacht. 
Refrein: Door corona (4x) 
 
4. Een bundel licht beschijnt het gras, 
breekt door het dubbele vensterglas, 
dat kwetsbare bejaarden isoleert. 
Zij voelen daag’lijks het gemis 
van wat ooit was maar niet meer is, 
hun kinderen worden kil en wreed geweerd. 
Refrein: Door corona (4x) 
 
5. Sociaal contact is minimaal, 
vergaderen gaat digitaal, 
op wat normaal was rust nu een taboe. 
Men gaat meer naar zichzelf op zoek 
met hobby’s, Netflix of een boek 
maar steeds meer mensen zijn er slecht aan toe. 
Refrein: Door corona (4x) 
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6. Niet sporten meer in teamverband, 
de scholen dicht in heel het land, 
hoewel onzichtbaar ducht men het gevaar. 
Het virus heeft de mens verzwakt, 
beperkt het onderling contact 
tot anderhalve meter van elkaar. 
Refrein: Door corona (4x) 
 
7. Deskundigen in media 
dicteren virologica 
en vinden door de angst een willig oor. 
Men ziet de beelden op TV 
van zorgverleners op IC 
in plastic pakken en met maskers voor. 
Refrein: Door corona (4x) 
 
8. Men hoopt op een nieuwe maatschappij, 
meer liefdevol en virusvrij 
met toegenomen medemenselijkheid. 
Die hoop doet leven ondanks pijn, 
wie weet zal ’t morgen beter zijn, 
begin van een moreel vernieuwde tijd. 
Refrein: Na corona (4x) 
 
Dit gedicht past goed in de huidige onzekere tijd ten gevolge van de                         
coronacrisis. 
Die beïnvloedt ieders leven. Mij motiveerde dat om een gedicht hierover te 
schrijven. 
Iedereen kent wel de melodie, dus zachtjes mee neuriën tijdens het lezen geeft 
een apart gevoel. 
De zangliefhebbers attendeer ik erop dat er op Youtube karaokeversies van 
‘Halleleuja’ zijn te vinden. 
Dan kan je voluit meezingen. Veel plezier ermee. 
  
Het is met 8 verzen vrij lang maar toch slechts een keuze uit wat corona te 
weeg brengt. 
Ik nodig iedereen uit om één of twee verzen toe te voegen. 
Uiteraard goed het ritme en rijmschema van ‘Halleluja’ aanhouden. 
Mocht je je uitgedaagd voelen stuur je gedicht dan naar de redactie. 
Wie weet komt het dan In het volgende Bouletin. 

  
Max Bremer 
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november2019 

In deze rubriek   houden 

wij onze   leden op de 

hoogte van  ontwikke-

lingen bij onze sponsors 

en eventueel ander 

 

D e gevolgen van het coronavirus laten zich steeds meer gelden.  
Het boulen is niet mogelijk, elkaar ontmoeten gaat niet oftewel we 
missen de club. 
 
    Wat is het dan mooi dat de Jubileumcommissie en de Sponsorcom-
missie dankzij de jubileumsponsor van Beest Bloemen en Planten 
heel veel leden die zich inzetten voor de club in de rol van voorzitters 
of coördinatoren van commissies en bestuur konden verrassen met 
een prachtige bos tulpen.  
We zijn dan ook van Beest Bloemen en Planten Leusden en hun team 
heel erg erkentelijk voor deze bijdrage. 
In een speciale jubileumnieuwsbrief, welke op de jubileumdatum van 
29 april 2020 verschijnt, wordt verslag gedaan van de bezorging van 
de bloemen. 
 
Wat kunnen sponsors betekenen? 
Nu we aan huis gebonden zijn en niet uit eten kunnen gaan, is het 
misschien een leuk idee om gebruik te maken van een afhaalmenu. 
De meeste van onze sponsors die actief zijn in de horecasfeer hebben 
afhaalservice met lekkere menu’s georganiseerd. 
Denk bijvoorbeeld aan IndonesiaIndah (De Biezenkamp) met heerlijke 
maaltijden of aan Jacco’s Cafetaria (De Lepelaar). 
Naast de afhaalservice is ook Jacco’s IJssalon op hetzelfde adres een 
aanrader.  
Zeker bij het mooie weer, zoals we dat de afgelopen weken mogen 
ervaren. 
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     En zo heeft Restaurant de Buurman (De Hamershof) in april op vrij-
dag en zaterdag een proef gedraaid met mooie afhaalmenu’s. Kijk voor 
de actuele menu’s op hun website. 
 
     Ook noemen we op deze plaats onze sponsors Kippie en RU-VIS 
(beiden in De Hamershof). 
Zij kunnen ons ook voorzien van verrassende maaltijden en lekkernijen. 
 
     En voor wie een koffiestop wil maken in De Hamershof bij het winke-
len, kan voor een koffie-to-go terecht bij Jeroens Paviljoen.  
En verrassend: Jeroen verzorgt met zijn team ook een lunchbox met ver-
zorgde lunch, inclusief soep, sandwiches en hartige quiches. 
En Jeroen heeft een leuke actie opgezet: Jeroens Paviljoens schelpen-
kaart.  
Een strippenkaart met 30 schelpjes van € 1 voor de prijs van slechts € 25.  
Hierbij wordt € 2 aan het goede doel (Voedselbank Leusden) gedoneerd.  
Zie op de website onder Corana update. 
 
     Kijk sowieso in alle gevallen even op de websites (zie onderstaande 
link) voor de actuele mogelijkheden, menu’s en openings- en afhaaltij-
den. 
 

De leden van JBC de Hakhorst steunen de clubsponsors 
     Het is voor veel van onze sponsors een extra zware tijd. En omdat we 
hen een warm hart toedragen doen we opnieuw een oproep om onze 
sponsors niet te vergeten bij het doen van inkopen, boodschappen en 
verstrekken van opdrachten. 
Als geheugensteuntje verwijzen we naar onze website 
www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren. 
Je komt dan rechtstreeks op de pagina’s met logo’s en een toelichting op 
de activiteiten van onze sponsors. Met een klik op het logo kom je direct 
op hun bedrijfswebsite. 

Op dit moment verdienen onze sponsors extra aandacht nu 
het voor hen moeilijke tijden zijn!!!!!  

http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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    Joop’s biJdrage 

Dit is de kopijbijdrage van Joop van Kersbergen voor deze             
komkommertijd van het Bouletin!!! 

I nmiddels wonen wij met heel veel plezier ca 2½ jaar in ons          
appartement aan De Blekerij. 
Het uitzicht is ook bijzonder prettig. Wij kijken namelijk op een vijver. 
 
     Daar waren eens 2 meerkoeten die kennelijk wel eens in de nacht   
de bewoners er op attent willen maken dat zij in de vijver zijn.          
Wat een gejank 
kan dat zijn. 
Op een gegeven 
moment was het 
erg rustig, toen 
bleken de meer-
koeten verdwe-
nen. De ene bewo-
ner mist ze, de an-
der is blij dat ze 
weg zijn, zo is het 
altijd wat. 
Ik onderhoud de 
tuinen aan de 
voorkant van ons 
appartement 
(gevraagd aan de 
gemeente of ik de-
ze zelf mag onder-
houden, want de 
tuinmensen van de 
gemeente zijn net 
houthakkers). Dan 
weet ik zeker dat 
het onkruid op tijd weggehaald wordt.  



 45 

     Tijdens het schoffelen zie ik een kadaver, en ja hoor, een meer-
koet. Vandaar de stilte.  Ik heb de gemeente gebeld en binnen een 
uur  waren de mensen er om de meerkoet op te halen. Die was ver-
moedelijk door ouderdom overleden.  Ik kwam er ook nog achter dat 
de tweede was doodgereden. 
Lekker rustig dus.  
 
     Maar op een gegeven  moment  was er een aalscholver. Wat een 
kreng van een beest zeg,  wel mooi, maar hij vreet per dag gemiddeld 
500 gram vis. Week in week uit was hij aanwezig  en maar duiken. Als 
hij genoeg heeft dan even uitrekken en drogen op de rand van het 
kunstwerk. Die zie ik sinds kort niet meer. Of de vijver is leeg gevreten 
of hij is verdronken, in ieder geval lag hij niet in de tuin. 
 
     Wat denk je, nu zijn er weer 2 meerkoeten. Het vrouwtje zit inmid-
dels weer op eieren te broeden, dus binnenkort is er gezinsuitbrei-
ding. Maar niet alle jongen redden het, want van de ene op de andere 
dag zijn er b.v. van de 2 nog maar 2 of is er zelfs maar 1 over. Wat ge-
beurt er met die kleine meerkoetjes? Als de reiger er weer is, weet ik 
ook waar het meerkoetje is gebleven. 
 
     Dan is er nog de fuut. Mooie vogel maar weer een visvreter die 
150 tot 200 gram vis per dag pakt .  
 
     Zomers, als het lekker warm is, zie ik nogal eens vanaf ons heerlijke 
balkon scholen vissen zwemmen. Ik ben nieuwsgierig of ik deze weer 
zal gaan zien. 
 
Allen een vriendelijke groet, 
Joop van kersbergen  

Ik raad hem aan vis te eten omdat de daarin aanwezige fosfor de 
aanmaak van hersenen stimuleert. 

  Ik weet echter niet hoeveel vis voor hem nodig is, maar misschien 
zouden een paar walvissen volstaan. 
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Foto Ronald Kersten 

  Arnold’s 
D eze knipoog is ingestuurd voor april., maar 
stond toen nog niet in het  gedrukte Bouletin.     
Dus hierbij alsnog de plaatsing.  
 
     Het zal wel toeval zijn, maar het is wel vrijdag de 13e. Maart, wel te   
verstaan. Gisteren het bericht van 
het bestuur ontvangen dat de 
club, i.v.m. het Coronavirus, van          
13 maart t/m 31 maart gesloten is 
(later verlengd naar 6 april).         
Ik kan me daar goed in vinden.  
 
     Zoals altijd ga ik rond een uur 
of negen boodschappen doen 
omdat het dan altijd rustig is. Dit keer 
neem ik Edith mee omdat er de avond 
daarvoor beelden op de tv werden getoond 
van hamsterende mensen.  En dan vooral 
wc papier. Serieus? Bij ons is het bijna op 
vandaar dat we besluiten samen te gaan. 
Edith naar de Lidl en ik naar de Jumbo. Op 
de parkeerplaats aangekomen weet ik niet 
wat ik meemaak. Staan er anders op dit 
tijdstip hooguit 10 auto’s, nu staat alles vol. 
Zal de gekte dus ook hier toeslaan? Na een 
rondje parkeerplaats te hebben gereden 
hebben we geluk, er gaat net iemand weg. 
Zo, we staan in ieder geval. Overal zie je 
mensen met volle winkelwagentjes naar hun auto lopen.  Dit komt erg sur-
realistisch over. Voor de Jumbo gaan we uit elkaar met de afspraak dat we 
elkaar bellen als we wc papier hebben want we willen niet dubbel inslaan.  
 

Arnold’s 
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     Ik loop naar de plaats waar normaal gesproken twee lange rijen 
winkelwagentjes staan maar er staat nu niks! Gelukkig komt er net 
een dame die haar karretje weg zet. Ik ben weer blij, de auto staat en 
ik heb een winkelwagentje. Nu nog wc papier. Bij die rij aangekomen 
zie ik inderdaad alleen maar lege vakken. Alleen nog een paar pakken 
met 4 eco–rollen. Nou ja, dat zullen mijn billen niet merken denk ik.   
Ik leg er 2 in mijn kar en ga verder. Als ik toevallig naar buiten kijk zie 
ik Edith voorbij lopen met een groot pak wc papier dus zet ik de      
eco-rollen weer terug. Dan maak ik iemand anders misschien weer 
gelukkig.  

 
     De schappen zijn wel leger dan anders. Je kunt je afvragen wat de 
waarde is om op de journaals te tonen dat er mensen gaan hamste-
ren. Dat lijdt alleen maar tot paniek en kopieergedrag. Bij het brood 
aangekomen zie ik dat er ook veel minder ligt dan anders. Op mijn 
vraag hoe dit komt krijg ik als antwoord dat er die ochtend om 7 uur 
al twee mannen hun winkelwagentjes vol gooiden met broden.           
Ik schud mijn hoofd en pak, als altijd één brood. Kortom, wij hebben 
de normale boodschappen gedaan en als we deze in de auto leggen 
kijk ik nog eens om me heen. Mensen vliegen met overvolle karren 
over de parkeerplaats, ze hebben haast. Ik denk, waar gaat dit naar 
toe, want het is voorlopig nog niet over.  
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     Het heelal 

     Dan een heel ander verhaal wat hier ook indirect mee te maken 
heeft. Edith vindt het heerlijk om vrijdagavond naar The Voice te      
kijken. Zo zijn er meer vrouwen die dat virus hebben. Misschien niet 
echt netjes om deze benaming nu te gebruiken maar ja, ik vind dat 
wel. Josephine van den Tweel bij voorbeeld. Dat geeft Albert en mij de 
gelegenheid om te genieten van een vrije avond, wat we elkaar ook 
elke keer weer toe wensen. Wij vinden dat programma helemaal niks. 
Tja, maar nu ons bestuur heeft gemeend er goed aan te doen om de 
tent voorlopig te sluiten heb ik een probleem. Ik heb geen vrije vrijdag-
avond meer. Dus zit ik op vrijdag de 13e verplicht mee te kijken naar 
The Voice Kids. Halverwege besluit ik een appje uit te sturen naar     
Josephine want van Albert heb ik geen 06-nummer. Ik app haar dat ik 
mijn anders vrije avond nu invul met het kijken naar The Voice en 
vraag wat Albert aan het doen is. Vrij snel krijg ik, vergezeld van        

lachende smily’s, het antwoord dat Albert ook verplicht naar The Voice 
zit te kijken. Kijk, hier had ons bestuur dus best wat meer rekening 
mee kunnen houden. Ik vraag me af hoe ik mijn verkregen vrije tijd 
moet gaan invullen want ik denk niet dat dit 6 april over is. Dit kan nog 
wel eens een paar maanden gaan duren. Nou ja, The Voice overleef ik 
ook wel maar het belangrijkste is dat wij hier allemaal goed doorheen 
komen.  
 
Gezondheid voor iedereen zonder hamsteren 
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Overweeg een van de volgende hobby's waar je zelf mee kunt begin-
nen: je computervaardigheid uitbreiden, een nieuwe vreemde taal 
leren, een boek/kort verhaal/toneelstuk/gedicht schrijven, sieraden 
maken, grafisch ontwerpen, amateurfotografie, een nieuw soort 
dansen leren (paaldansen, buikdansen, zumba, tap, jazz, enz.), koken 
of bakken, privéles geven over iets waar je passie in ligt.  

Doe dingen die je 10 jaar geleden leuk vond om te doen maar sinds-
dien geen tijd meer voor had. Pak ze weer op en kijk waar het je dit 
keer naartoe brengt.  

Vrijwilligerswerk. Als je al vrijwilligerswerk deed, dan zul je weten 
welke voordelen dit kan brengen. Als je genoeg vrije tijd hebt om een 
deel daarvan aan anderen in nood te geven, dan kan dit een erg be-
vredigende manier zijn om terug te geven aan je gemeenschap of de 
samenleving. Ook JBC De Hakhorst zoekt regelmatig, en ook op dit 
moment, vrijwilligers. 

JBC De Hakhorst op slot!!! 

Strontvervelend!!  

Maar we hebben wel  mogelijkheden om onze vrije 

tijd anders dan anders in te vullen.                                                       

Hieronder enkele voorbeelden. 

Zoek voldoende afleiding: bewegen, gitaar spelen, komische boeken 

lezen, ontspannende TV-shows kijken, dansen, muziek luisteren e.d.. 
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 Anders 

V ier jaar geleden werd mij    
gevraagd om penningmeester van   
onze vereniging te worden. Anneke 
en ik stonden toen op een beurs in 
Woudenberg en om eerlijk te zijn 
vond ik dat helemaal niets. Het was 
koud en regenachtig. 
De meeste bezoekers van deze 
beurs waren mensen die op de 
camping stonden en graag een  
warme neus wilden halen op deze 
beurs, waar wij klaar stonden om 
met ze te gaan boulen om zo nieu-
we leden te werven. 
U begrijpt wel, dat daar niets van terecht kwam en wij ons een beetje 
stonden te vervelen en af en toe een foldertje konden uitreiken aan 
bezoekers uit Breda of Tilburg. 
Maar aan deze vervelende middag kwam toch nog een moeilijk einde. 
De toenmalige voorzitter vroeg mij, onder het genot van een kopje 
koffie met een koekje, hij wist het wel aan te kleden: Rijk, ik heb een 
probleempje. 
Zou jij penningmeester willen worden? 
 
     Zonder na te denken en nog steeds onder het genot van dat koek-
je, heb ik ja gezegd. 
Wist ik veel, dat we dan ook elke maand de baropbrengst moesten 
gaan tellen en storten op onze bankrekening. 
Maar goed, alles went en dat tellen met Ad dus ook. 
De laatste keer eind maart ging het een beetjes ANDERS. 
Woensdagmorgen, eerst even op internet kijken of de bank open is. 
En ja hoor. Op de fiets naar de Rabo Leusden, het was koud hoor, 
maar jammer, de bank gesloten. Op de ruit stond: voor storten gaat u 
naar de Rabobank, Utrechtseweg  in Amersfoort. 
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     Terug naar huis,  bakkie koffie met koekie genomen en geen zin 
meer om naar Amersfoort te gaan. Agenda voor donderdag bekeken 
en ja hoor, was helemaal leeg dus donderdag naar Rabo Amersfoort. 
Op de site stond dat Amersfoort open was.  
 
     Auto geparkeerd en de ingang van de bank opgezocht. En wat 
stond er op de ruit, wegens corona gesloten. Anneke had haar tele-
foon in de tas zitten en begon gelijk het nummer te bellen wat op de 
ruit stond voor informatie. Na een minuut of vijf contact. Een telefo-
niste: dag mevrouw, kan ik u helpen? Ja zeker, wij willen geld storten 
bij de bank maar Leusden en Amersfoort zijn gesloten ondanks dat op 
internet staat dat de bank open is. 
Het werd stil aan de overkant, maar ze had een heel goede oplossing. 
Mevrouw,  ik bel u morgen terug. 
Ik zat inmiddels allang in de auto 
en was heel erg “goed“ gehu-
meurd. We gaan maar weer naar 
huis en weer een bakkie doen. 
De volgende ochtend om half     
negen de telefoon. Ja mevrouw, 
we hebben de oplossing. In Soest 
kunt U gaan storten. 
Voor de derde keer dus weer op-
stap om te gaan storten in Soest. 
Daar aangekomen zagen we op de 
parkeerplaats een soort container 
staan. Ook stonden er een paar mensen te wachten. En ja hoor, u 
raadt het al, ook zij moesten geld storten bij de Rabo Bank.                        
Iets ANDERS dus dan in Leusden waar je  binnen kon wachten, maar 
nu buiten in de kou en motregen. 
 
     Als alles goed gaat, dan gaan we het ANDERS doen en gaan we  
gebruik maken van een kassa met een pinapparaat erbij. Als iedereen 
dan gaat pinnen dan gaat de penningmeester niet meer storten, blijft 
hij lekker binnen.  

DUS HEEL ANDERS. 
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A ls je voor een dubbeltje geboren bent……. dan word je nooit een 
kwartje. 
U kent die uitdrukking vast wel, overgenomen uit een beroemd lied van 
Louis Davids. 
Hij zong dit rond 1929 en had er veel succes mee. 
Zover in de tijd wil ik niet gaan uiteindelijk vieren we het 40 jarig       
bestaan van Jeu de Boules Club De Hakhorst opgericht in 1980. 
Toch gaat mijn stukje over geld omdat ik veel met klinkende munt ben 
omgegaan zonder er zelf veel rijker van te worden. 
Vergelijk mij maar als het nichtje van Dagobert Duck, ik mocht het geld-
pakhuis opruimen maar niets in mijn zak steken. 
Dat krijg je ervan als je werkt op de boekhouding van een supermarkt-
keten.  
 
     In 1980 was contant betalen de gewoonte. Centen, stuivers, dubbel-
tjes,kwartjes,guldens,rijksdaalders en dan ook nog het geldpapier.  
De bruine loonzakjes werden op vrijdag gevuld tot op de cent nauw-
keurig. 
Gelukkig bestonden de bankbetaalcheques en girobetaalkaarten.         
Zat je even krap of geen contant geld in huis dan kon zo’n cheque een 
uitkomst bieden.  
Bij grote aankopen schreef je soms een aantal cheques uit en vroeg je 
de winkelier elke maand één van deze cheques in te leveren. Kopen op 
afbetaling, goedkoper dan de postorderbedrijven. 
Ging je op vakantie dan leverde je 14 dagen van tevoren de laatste   
cheque in uit het pakje cheques ( ook al had je nog genoeg) en kreeg er 
dan weer 20 per post toegestuurd. Op die manier kon je wat ruimte 
creëren in het vakantiebudget. 
 
     In 2002 namen we afscheid van de duppies, de heitjes, de piek, de 
daalders, de riks, de joetjes, de geeltjes, de rooie, een rug en de meiers. 
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Heel lang heeft de Nederlandse gulden bestaan, de eerste is geslagen 
in 1378. 
 
De Euro deed zijn intrede.  
Vanaf 2002 betalen wij met deze nieuwe munt en nog steeds ben ik 
er niet aan gewend. Tot grote ergernis van mijn kinderen reken ik be-
dragen nog veel om naar de ouderwetse gulden. Een bosje tulpen 
voor 11 gulden! ( Euro 4,99 )  U begrijpt, ik word niet gehinderd door 
de inflatie in al die jaren en blijf me dus verbazen over de prijzen.  
Ook het verschil tussen 1 cent en 2 cent, tussen 1 Euro en 2 Euro ont-
gaat me volledig.  
Ik vermoed dat ik teveel in het pakhuis heb gezwommen om nog aan 
iets anders te kunnen wennen. 
 
“Als je voor een dubbeltje geboren bent dan word je nooit een kwart-
je”  zong Louis Davids. 
We kunnen nu zeggen dat we dat overwonnen hebben en meer kan-
sen hebben dan ooit tevoren. 
Het vieren van het 40 jarig bestaan van onze club is eigenlijk een kin-
derfeestje, zo jong nog en vitaal! 
 
Veel plezier 
Diny Lieben (administratrice) 

Als het er uit ziet als een eend, als het loopt als een eend en als het 
kwaakt als een eend, dan is waarschijnlijk het verblijf in de magnetron 
te kort geweest. 
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Streep alle hieronder opgegeven woorden in het diagram weg. 

JBC de Hakhorst aan ’t Sluisje is gesloten. 
Wij worden gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven. 
En we kunnen dus niet naar de club om te boulen. 
Hoe komen we dan de tijd door? 
Onderstaande puzzel helpt daar misschien een beetje bij. 
 

 

    Wegstreeppuzzel 

B C P V U Z D U T I U A E R R A C 

A O H A K H O R S T N E T E M B L 

T C S L O K O E L S A L G B U O U 

A H A L Z W R N U U E I L I M U B 

R O N E R U G N I R P E T B L L N 

D N U I A A B E S T E E L E E E E 

N N L K B L O K J E N I P R N S R 

N E N A B B P L E B E S C O R E O 

A T U N P U N T A O L N A N T S S 

P S L A V A K A A R U N E N E M N 

R A S A D O N N E E O N E L E D O 

I T E L I O T B O D B O R D E U P 

J E E T T E L P I R T S J I R P S 

Z O M E O L B L T A A M L E E P S 

E V N E T N A L P G P A P I E R S 

N E L U O B E D U E J N W I J N O 

L E B E F N B O U L O D R O M E T 

De overgebleven letters vormen, regel voor regel van boven naar  

beneden gelezen, de oplossing.   Stuur deze naar Kees Duerink  

(per mail/post) en maak kans op een speciale prijs.  Veel puzzelplezier! 
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BANEN DONNEE RING

BAR FOTO ROOD

BATARD GARDEROBE SAP

BEL GLAS SCORE

BESTE HAKHORST SLOK

BIBERON HAL SPEELMAAT

BLAUW JEUDEBOULEN SPEL 

BLOEM MAND SPELEN

BLOKJE MENE SPONSOREN

BORD METEN SLUISJE

BOULEN MILIEU TAS

BOULES NULNUL TOILET

BOULODROME PAPIER TOSS

BUITENBAAN PEN TRIPLETTE

BUT PLANTEN UIT

CARREAU PRIJS UREN

CLUB PRIJZEN VALLEIKANAAL

COCHONNET PUNT VOET

DELEN RAAK WIJN

Quiz 
Nu we niet kunnen spelen, is het best handig om het spelreglement 
eens door te nemen. Kees Besseling heeft daarvoor een quiz samen-
gesteld die te vinden is op onze site.                                                                
(https://www.jbcdehakhorst.nl/spelreglement-quiz/) 
 
Als je alle vragen goed hebt scoor je 100 punten. Wat is jouw score 
zonder in het boekje de antwoorden op te zoeken? 
Je kunt direct je resultaat bekijken. Bij de foutantwoorden staat een 
verwijzing naar het betreffende artikel. 
 
Veel succes.   Als er vragen zijn stel ze gerust. 
Anton Kunenborg. 

https://www.jbcdehakhorst.nl/spelreglement-quiz/
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Commissie Voorzitter, vz            

Coördinator, co 

Taak Telefoon/ e-mail 

Audio/visuele 

apparatuur 

Cees Vendeville co. algemeen 0630433079 

Banen Arie Wijnbelt vz. algemeen 033-4943810 

Begeleiding   

nieuwe leden 

Martin Borst co. algemeen 0637560935 

Bouletin Frans van der Loon redactie 033-7370102 

Barrooster Ria de Weger co. barrooster barrooster@jbcdehakhorst.nl 

Facilitaire dienst Gerrit Blom co.algemeen facilitair@jbcdehakhorst.nl  

0648936344  

Groenvoorz. Henk Wardenier vz. algemeen  0612083969 

Kleding Joop v. Kersbergen vz. algemeen 033-8886150 

Klusteam Willem Verboon vz. algemeen  0610190505 

Ledenwerving Truke Nielen vz. algemeen 033-4942076 

Lief en Leed Tjitske Moro vz. algemeen 0622201110 

Medisch Nanja Heijke contactpersoon 0630598156 

Oud Papier Ton Jetten  vz. algemeen 033-2770699  

Sponsor Kees Duerink co. algemeen 0655363291 

Sport Anton Kunenborg vz. algemeen 0653950271 

Systeembeheer Anton Kunenborg netw. hard-/

software  

033-2586412 

Verhuur/party’s Hans Salters co. algemeen 033-8870600 

Website Max Bremer redactie 033-4942805 

Toen ik klein was bracht mijn oma mij mijn eten op het terras. Het begon 
te regenen. We deden er drie uur over om de bouillon op te eten.  
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De historie van de club 

Jeu-de-boulesclub De Hakhorst is opgericht op 29 april 1980.  Vanaf  1 mei kon 
er al worden gebould en op 23 mei werd de accommodatie, 3 banen groot, 
geopend met een tête-á-têtewedstrijd tussen burgemeester  J.W.M. Radema-
ker en de wethouders G. van Woudenberg en  J. Mandemaker. De burgemees-
ter won met 12 - 9 - 4. Het feest werd  verder opgeluisterd door de Gouden 
Klomper Dansmariekes en de 7-mans sterke Totus Dixieland Jazz Band.  
Het aantal banen werd binnen enkele maanden uitgebreid naar 5.                  
Nu staat er een hal met 16 binnenbanen en er is een buitenterrein met          
32 banen. De club had in 2019 bijna 280 leden. 
Het eerste grote toernooi vond plaats op 26 augustus 1980. De winnaars    
waren Janssen/De Ridder. Wel zo leuk, want dat waren initiatiefnemers/
oprichters van de club. Ook nam men al snel deel aan  districtscompetities. 
Nu, in 2020, nemen meer dan 100 leden daaraan deel. 

 Openingstijd 1) Speeltijd 2) Bar open 

maandag 19.30 - 24.00 20.00 - 23.00 19.30 - 23.30 

dinsdag 12.30 - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

woensdag 12.30 - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

donderdag 12.30 - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

vrijdag 19.30 - 24.00 20.00 -23.00 19.30 - 23.30 

zondag 12.30 - 17.00 13.00 - 16.00 12.30 - 16.30 

1e Dinsdagtoernooi 12.30 - 17.30 13.00 -17.00  12.30 - 17.30 

Koffietoernooi 09.00 - 14.00 09.30 - 13.00 09.00 - 13.30 

Vrijdagavondtoernooi 18.30 - 00.30 19.00 - 23.30 18.30 - 24.00 

Openings– en speeltijden 

1) Barmedewerkers dienen tenminste 15 minuten vóór deze tijden aanwezig te zijn. 

2) Let op!!!! Op de genoemde tijden worden uitzonderingen gemaakt bij toernooien. 
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