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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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Voorzitter

Ad Kooijman
0649896145
voorzitter@jbcdehakhorst.nl

Secretaris

Irene Maes
0334944743
secretaris@jbcdehakhorst.nl

Penningmeester

Rijk Esko
0334940069
penningmeester@jbcdehakhorst.nl

Lid

Kees Duerink
keesduerink@gmail.com

Lid

Vacant, er is 1 kandidaat.

Sportcommissievoorzitter

Anton Kunenborg
sc@jbcdehakhorst.nl

0655363291

0653950271

In dit nummer o.a. op paginanr.:
4. aangepaste Corona-agenda 12. dank Wim van Valkengoed 16. IM Rob Stuurman 17. perspectief 18. IM Wim Kreikamp 22. Karel 80 23. Kopie en Druk stopt
26. corona-acties Sportcommissie 28. dank Tom Leijen 29. ludiek gedichtje van
Femke en video en film kijken op de website 30. jubilarissen verwend 34. sponsornieuws 38. knipoog 39. vacatures 48. puzzels

Kopij (let op: voor 2 maanden) inleveren uiterlijk maandag 22 juni 24 uur.
Het Bouletin van juli/augustus komt uit op vrijdag 26 juni.

Oud-papier inleveren
maandag 29 juni 16 - 17 uur en 19.15 - 19.45 uur
dinsdag 30 juni van 12.15 - 12.45 uur
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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!!

Alle toernooien zijn tot eind augustus vervallen, evenals
de zomercompetities van de NJBB.
Over de interne clubcompetities wordt in juni nog door de
Sportcommissie vergaderd.

Agenda

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

aanvang

di. 16-06 Interne Triplettencompetitie (nog niet beslist)

20.00 uur

di. 21-07 Interne Triplettencompetitie (nog niet beslist)
di. 18-08 Interne Triplettencompetitie (nog niet beslist)

20.00 uur
20.00 uur

Er kan weer beperkt worden gehusseld. Hiervoor moet je je aanmelden
via de website. Onder het kopje Ledenpagina/Nieuwsbrieven zie je
hoe. Diegenen die niet beschikken over een pc kunnen zich telefonisch
aanmelden via het nummer 06 2065 9503, dat ook in het protocol vermeld staat.

Ook in dit Bouletin nog geen verslagen, competitiestanden e.d. in verband met het sluiten van de club in de afgelopen tijd. Een leuk moment
om ook eens wat andere onderwerpen dan boulen belicht te zien. Onderwerpen die clubleden bezig houden en waarover zij willen vertellen.
Mochten jullie ook Iets te vertellen hebben, bv. leuke ervaringen, anekdotes, humor, aparte hobby’s e.d. dan ontvang ik die -weer- graag voor
het volgende Bouletin.
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Van de Voorzitter

W

e kunnen weer boulen. Langzaam maar zeker
keren we terug naar het "gewone" leven. Hoewel gewoon...... Dat zal
nog lang duren vrees ik. Niettemin kunnen wij nu weer mondjesmaat
boulen, zij het onder strikte voorwaarden. De sportcommissie en
onze corona-coördinatoren (ja wie verzint zo'n woord) Kees Duerink
en Martin Borst hebben er alles aan gedaan om dit mogelijk te
maken.
Heel veel dank voor het vele (denk- en doe) werk dat jullie hebben
verzet.
Voorlopig spelen wij nog 1 x per week, maar wie weet kunnen wij dit
snel uitbreiden. Laat vooral iedereen zich aan de regels houden en
voelt u zich niet helemaal gezond: blijf thuis!
Intussen onderzoeken wij of het terras en de bar vanaf 1 juni,
onder voorwaarden, weer gebruikt kan worden. Daarvoor is toestemming van de gemeente nodig. Als het zover is zullen we jullie via een
nieuwsbrief informeren.
Belangrijk nieuws is dat er een kassa is aangeschaft met een
pinapparaat. Dan kan er contactloos worden betaald en contant geld
hoeft dan niet meer. U kunt dan gewoon met uw bankpasje de
gekochte drankjes pinnen. Wel zo gemakkelijk. Als het goed is zal het
systeem begin juni worden geïnstalleerd. Dus neem dan vooral uw
bankpas mee!!!
Ondertussen denken wij natuurlijk ook na over het houden van de
uitgestelde ledenvergadering. Onze coördinatoren bekijken of het
mogelijk is deze in onze speelhal te houden, waarbij de 1,5 meter
onderlinge afstand van belang is. Er moeten toch enkele besluiten
worden genomen en bestuursleden worden benoemd. Wellicht kan
dat in september of oktober. U hoort er nog van.
6

Zouden wij het feest in het najaar houden, dan zal zeker een groot
aantal mensen niet komen uit angst voor het virus. En dat is natuurlijk
niet de bedoeling. Wij neigen er dan ook naar om het feest te verschuiven naar 2021. Dan hebben we een jubileum van 40+1 jaar.
Hopelijk is er tegen die tijd een vaccin of een afdoende geneesmiddel,
waardoor iedereen kan komen zonder bang te zijn om ziek te
worden.

Tenslotte wil ik graag vanaf deze plek Conny van Cleef bedanken
voor haar bijdrage als lid van het bestuur het afgelopen jaar. Jammer
dat je na 1 jaar weer vertrekt als bestuurslid. Jij vond zelf dat je onvoldoende tijd kon steken in je rol als bestuurslid. Dat vond je niet fijn en
reden om te stoppen. Wij hebben je niet kunnen overtuigen om te
blijven en respecteren je beslissing. Conny, nogmaals dank en we
ontmoeten elkaar zeker op de boulebaan.
Ik wens iedereen veel gezondheid en, voor zover u al komt boulen,
heel veel bouleplezier.
Ad Kooijman

Jubileumjaar, 40 jaren JBC De Hakhorst
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Van de secretaris
Bestuursvergadering
14 Mei gaan we weer online was de afspraak.
Aangezien het bestuur het hele clubhuis tot zijn beschikking had zijn we
op die dag in de kantine gaan vergaderen. En dan valt pas op hoeveel
ruimte we hebben als we daar met 6 man zitten. Coronaproef, op ruim
1 ½ meter afstand en (tot mijn grote opluchting) de kleedjes van tafel.
Ik zag ze al 2 maanden als een grote zakdoek. Op 18 juni komt het bestuur weer bij elkaar voor de bespreking over de voortgang van diverse
zaken.

Mailbox
-Op donderdag 23 april kwam vanuit de gemeente het “verzoek”
binnen om mee te doen aan de Skype-vergadering Corona, Sport en
Kinderen op 24 april. Dat contact vond plaats met zoveel mogelijk
sportverenigingen uit Leusden. Doel van de bijeenkomst was om te komen tot uniforme afspraken over de invulling van de versoepeling van
de coronamaatregelen van rijkswege, daar waar dat kan. Velen hebben
hieraan meegewerkt.
-Een uitnodiging voor e-learning (een cursus via de pc) georganiseerd
door de NJBB, NOC NSF en Sportopleidingen met als aanbod:
-Communiceren, juist nu maar hoe? - Ledenbinding, nu we elkaar op
de club niet kunnen ontmoeten - Financieel gezond de crisis door.
Alle drie zijn door meerdere personen uit het bestuur en de sportcommissie gevolgd. We hebben in ieder geval kunnen concluderen dat er
nog veel werk aan de winkel is.
-De NJBB Ledenraadpleging heeft ons een vragenlijst toegestuurd, de
NJBB Bondsraad haar vergaderstukken voor 6 juni, diverse NJBBNieuwsbouletins zijn er binnengekomen en het NJBB Protocol Covid 19
en Sport Petanque. Het NJBB District Midden heeft laten weten bezig
te zijn met het opzetten van de landelijke en nationale toernooien.
- Een clublid vroeg zich af waarom de aanpassing van het clubgebouw
niet werd doorgezet, in deze tijd van stilte, op het terrein van de club.
De voorzitter heeft hem o.a. geantwoord, dat nog niet alle offertes
binnen zijn.
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Een ander clublid attendeerde ons op een idee hoe om te gaan met
onze flessenvoorraad. Daaruit is meegenomen om onze voorraad
gevulde flessen drank etc. aan te bieden tegen een gereduceerd
bedrag. We zijn er nog mee bezig.
-Een aantal clubleden heeft haar felicitaties voor het 40 jarig bestaan
van JBC De Hakhorst uitgebracht aan het bestuur. Waarvoor dank.
Zo zijn er nog een aantal clubleden die graag een compliment via het
secretariaat willen overbrengen aan alle medewerkers welke zich
hebben ingezet om de club startklaar te maken. Is reeds gebeurd.
-Het Rabo ClubSupport zal zich eerdaags weer aankondigen. Zeker
voor dit jaar een welkome boodschap. Ook de Grote Clubactie treft
haar voorbereidingen. En daarvoor geldt hetzelfde. Beide zullen in de
maand september hun intrede doen.

Aanverwante zaken
-De toets Veilig Alcohol Schenken is naar de barmedewerkers verzonden welke deze toets nog niet hebben afgelegd. Deze toets wordt
gedaan via de pc. Het secretariaat wil hierin, op aanvraag, ondersteuning bieden. Tenslotte is niet iedereen behendig met een computer.
Een aardige bijkomstigheid: het te behalen certificaat ziet er indrukwekkend uit.
- Voor- en nadat het Bouletin in de verdeelkast wordt gedeponeerd
zijn er een aantal handelingen te verrichten. In dat traject kunnen we
nog een financiële bezuiniging aanbrengen. Dat betekent dat er
gezocht zal worden naar een persoon die het gehele pakket tot zijn
rekening neemt. Info bij Kees Duerink/Irene Maes.
– Inmiddels zijn Kees Duerink en Martin Borst degenen die zich
hebben ingezet en die zich ook blijven inzetten als Coronacoördinators. Daarbij wil ik aandringen op het lezen van de (reeds)
toegezonden Nieuwsbrieven. Wil je up-to-date blijven, dan ontkom je
daar niet aan.
-Het bestuur heeft toegezegd zich te vinden in het initiatief om o.a.
videofilmpjes als onderdeel aan het digitale Bouletin te koppelen.
Er zal ten allen tijde vooraf gevraagd worden wie niet gefilmd wil
worden.
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Geen mutaties!!
Aantal leden op 22-5-2020 conform telling onderaan de ledenlijst = 259

Een nieuwe ledenlijst en een nieuwe boulelijst staan op de website.

Beste allemaal,
Na 16 jaar lidmaatschap ben ik genoodzaakt in de loop van
het jaar te moeten stoppen om gezondheidsredenen, en dat
doe ik met tranen in mijn ogen.
Daarbij wil ik iedereen bedanken voor alle prettige contacten.
Vriendelijke groeten
Wim van Valkengoed
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Geen boulen, maar in Coronatijd wordt er wel
geklust door Wout Klok en Joop van Kersbergen

Drie zwoegers van het groen nemen even rust.
Ook zij werken in de Coronatijd.

13

14

15

In Memoriam Rob Stuurman

Op dinsdag 24 maart 2020 is ons clublid Robert Jan Johannes
Stuurman op 78-jarige leeftijd in het Meander Ziekenhuis overleden.
Rob was een markante persoonlijkheid die zeker niet onverdienstelijk
speelde.
De laatste jaren ging zijn gezondheid sterk achteruit en door lichamelijke beperkingen kon hij niet meer boulen. Maar De Hakhorst bleef
zijn club en hij kwam regelmatig om te praten en een pilsje te
drinken.
Ons medeleven gaat uit naar allen die naast hem stonden.
Dat Rob moge rusten in vrede.
Namens het bestuur
Ad Kooijman.
Voorzitter
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Perspectief.

V

oor een klein beetje perspectief op dit moment, stel je voor dat
je geboren bent in 1900. Als je 14 bent, begint de Eerste Wereldoorlog en eindigt op je 18e verjaardag met 22 miljoen doden. Later in het
jaar treft een Spaanse griepepidemie de planeet en deze duurt tot je
twintig bent. Vijftig miljoen mensen sterven in die twee jaar. Ja, 50
miljoen.
Als je 29 bent, begint de Grote Depressie. De werkloosheid bedraagt
25%, het mondiale inkomen daalt met 27%. Dat loopt tot je 33 bent.
Het land stort samen met de wereldeconomie bijna in. Als je 39
wordt, begint de Tweede Wereldoorlog.
Als je 41 bent, worden de Verenigde Staten volledig meegetrokken in
de Tweede Wereldoorlog. Tussen je 39e en 45e verjaardag komen 75
miljoen mensen om in de oorlog en de Holocaust doodt nog eens zes
miljoen mensen. Op de 52ste verjaardag begint de Koreaanse oorlog
en komen er nog eens vijf miljoen mensen om.
Op je 64e begint de oorlog in Vietnam en deze duurt nog vele jaren
voort. In dat conflict sterven vier miljoen mensen. Als je je 62e verjaardag nadert, heb je de Cuban Missile Crisis, een keerpunt in de
Koude Oorlog. Het leven op onze planeet, zoals we dat kennen, had
heel goed kunnen eindigen. Grote leiders hebben dat voorkomen.
Als je 75 wordt, eindigt de oorlog in Vietnam eindelijk. Denk aan iedereen die op onze planeet geboren is in 1900. Hoe overleef je dat
allemaal? Een kind in 1985 dacht niet dat hun 85-jarige grootouder
begreep hoe moeilijk school was. Toch overleefden die grootouders
(en nu overgrootouders) alles wat hierboven is opgesomd.
Perspectief is een geweldig iets. Laten we proberen de zaken in
perspectief te zien. Laten we slim zijn, elkaar helpen en we zullen dit
allemaal doorstaan. In de geschiedenis van de wereld is er nooit een
storm geweest die oneindig duurde. Ook dit zal voorbij gaan.
Groetjes,
Diny Lieben
Administratrice
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In Memoriam Wim Kreikamp

D

Er is een jeu-de-bouler heengegaan…

it was de tekst bovenaan de rouwkaart over het overlijden van
WIM KREIKAMP (24 juli 1940 - 8 mei 2020).
Helaas was het Wim niet gegeven om de 80-jarige leeftijd te halen.
In de periode dat ik rond 2004 Wim bij De Hakhorst als jeu-de-boulesspeler
heb leren kennen klikte het direct tussen ons en zochten wij elkaar een beetje
op tijdens clubevenementen. Af en toe schreven we samen in voor een intern
toernooi, aanvankelijk met wisselende resultaten, doch allengs werden de
wisselende resultaten omgezet in goede resultaten en werd er af en toe een
prijsje gescoord. Beiden waren we fanatieke types en daarom besloten wij om
als vast doublet “de regio” in te trekken. We speelden jarenlang toernooien in
den lande en binnen de afdeling deden we regelmatig mee met de WDC, waar
wij samen direct al in 2007 promoveerden. Tijdens deze toernooien en
WDC- avonden viel mij direct al op dat Wim een graag geziene en uiterst
populaire speler was. Dit had volgens mij te maken met het positieve, vrolijke
en optimistische charisma dat Wim uitstraalde.
Deze houding werd dan ook door iedereen op prijs gesteld, mede gezien de
lichamelijke ongemakken die Wim had opgelopen na een medische
gebeurtenis. Door deze positieve houding dwong hij bij iedereen empathie en
vriendelijkheid af die hij dan ook voor 100% verdiende.
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Uiteraard ook bij mij, want ik weet dat Wim aanvankelijk rechtshandig
was. Toen heeft hij met alle inspanning die nodig was zichzelf aangeleerd
om alles linkshandig te doen.
Moet je je eens voorstellen, eerst alles rechts doen en dan bijvoorbeeld
links schrijven en uiteindelijk ook met succes links jeu-de-boulen…! En niet
zo weinig ook: hij bleek met deze nieuw aangeleerde techniek een prima
plaatser te zijn en ook een goede trefzekere tireur te zijn geworden. Kijk:
daar neem ik mijn pet voor af. Chapeau!
Tijdens onze toernooi- en WDC-activiteiten ontstond er tussen ons een
dusdanige verstandhouding welke later tot een goede vriendschap tussen
ons heeft geleid. Deze vriendschap heeft daadwerkelijk geduurd tot het
overlijden van Wim, echter ik voel dat deze vriendschappelijke gevoelens
jegens Wim zullen blijven.
Ik hecht er waarde aan om ten slotte Wim een “rust zacht” te gunnen en
zijn familie veel sterkte te wensen met Wim’s heengaan. Speciaal uiteraard
zijn vrouw Joke erg veel sterkte!
(In verband met de Corona situatie heeft het afscheid in besloten kring
plaatsgevonden. Echter onder andere omstandigheden had ik het
bovenstaande zeker mondeling willen zeggen).

Peter Saul
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Karel was jarig!!!

O

p 21 april 2020 werd Karel 80 jaar.

Wij hadden nog zijn heerlijke oliebollen in de vriezer. Ik heb er een
paar in de oven gedaan, het was tenslotte zijn oudjaar.
Rond een uur of
23.00 was ik in de
keuken (geen gordijn) en riep Karel.
Ik vertelde hem dat
ik iets in de tuin zag
schitteren. Hij is
buiten gaan kijken
en wat bleek: onze
dochter was uit
Almere gekomen
en had de tuin op
3 plekken versierd.
Zij vertelde later
dat zij doodsangsten heeft doorstaan want zij zag
ons in de keuken
lopen.
De volgende morgen om ongeveer 09.30 uur kwam zij met
2 dochters zingend de tuin in met nog meer versieringen.
Een nacht en dag om nooit te vergeten.
Ank Christ.
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Aan alles komt een einde!!

K

opie en Druk is meer dan 18 jaren de drukker geweest van ons
Bouletin. Dit Bouletin is het laatste dat eigenaar Roel ten Hoven voor
ons heeft gedrukt. Want hij gaat op zijn lauweren rusten. Een reden
voor mij om even bij hem langs te gaan om hem te bedanken en een
bos bloemen te overhandigen namens de club.
Roel was een heel prettige man om mee samen te werken. Hij is
ook heel betrouwbaar geweest. Nooit, maar dan ook nooit heeft hij
verzaakt, het uitvoeren van de drukopdrachten is zonder enig
probleem gegaan. Het zal voor onze nieuwe drukker een hele klus zijn
om dat te evenaren.
Ik trof Roel aan in opperbeste stemming. Hij ziet erg uit
naar eind juni, het moment dat
hij het bijltje er bij neerlegt.
Zijn huis heeft hij al verkocht
en hij gaat naar Emmen
verhuizen, dicht bij zijn dochter
wonen.
Wij wensen hem en zijn
vrouw het allerbeste en nog
vele jaren genieten van al het
moois dat het leven biedt.
Een tip: in juni verkoopt hij
alles uit de zaak voor een prikje. Mis het buitenkansje niet!!!
Frans
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Sportcommissie in Corona tijd.

I

n de twee laatste Bouletins ging het
over de vreemde gewaarwording van het
niet organiseren van toernooien en
competities maar ook over het niet op je
lauweren kunnen rusten
Al konden wij niet persoonlijk vergaderen, het overleg en de voortgang van zaken zoomden gewoon door. Zeker toen
de coronamaatregelen voor het buitensporten duidelijk werden. Aan de hand
van het protocol ‘Verantwoord sporten’
van het NOC/NSF, aangevuld met de
regelgeving van onze sportbond de NJBB,
hebben wij het protocol samengesteld. Hieruit kwam het advies aan het
bestuur om 19 mei weer van start te gaan met het spelen van petanque.
Met de benoeming van Irene Maes als contactpersoon naar de gemeente en Kees Duerink, met ondersteuning van Martin Borst als coronacoördinator, diende er ook op facilitair en technisch gebied nog het nodige geregeld te worden. Met dit laatste hebben Gerrit Blom en Willem
Verboon, in samenspraak met de coördinatoren, zich bezig gehouden.
Voor de webmaster lag er ook nog een uitdaging. Uitvloeisel van het protocol is een reserveringssysteem, zodat je weet wie er komen spelen,
maar ook dat je het aantal spelers kunt beperken – vermijd drukte –!
Na een week spelen kunnen wij allemaal tevreden terugkijken op hoe
het nu verloopt. Natuurlijk zijn er aanloopproblemen en gaat er wel iets
fout, maar iedereen heeft het als plezierig ervaren om het spel te kunnen
spelen en elkaar weer te zien.
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Eigenlijk ontvangen wij alleen maar positieve reacties op het feit
dat er weer gespeeld kan worden en hoe de maatregelen zijn toegepast. Het gemiddeld aantal spelers op een speeldag lag aanvankelijk
rond de 12; inmiddels loopt dat op sommige momenten al op naar
boven de 20.
Er is momenteel voldoende gelegenheid om te kunnen spelen,
zelfs meer dan één keer in de week als je dat wilt. Aan de andere kant
geeft het ook aan dat men ook goed op zichzelf past, door pas naar
de club te komen als je het ook zelf verantwoord vindt. Een groot
gedeelte van onze leden behoort toch tot de risicogroep.
Vooruitkijkend moeten wij er ons op voorbereiden dat deze tijd, met
al zijn veranderingen, nog wel enige tijd zal aanhouden. Hoe gaan wij
dat volhouden? Moeten plannen bijgesteld en/of aangepast worden
op deze nieuwe werkelijkheid? Dat zijn vragen waar wij ons mee
bezighouden.
Zoals de corona-aanpak er nu uitziet, zijn sportkantines tot
1 september gesloten. De NJJB heeft het volgende op haar site staan:
‘Wel werd benadrukt dat kantines tot 1 september gesloten moeten
blijven. Dat betekent dus ook dat er geen artikelen uit de kantine gehaald mogen worden om op het terras te nuttigen. Dus ook koffie
mag niet worden gezet in de kantine.’
Dat zou voor ons als sportcommissie zodanig vertaald kunnen
worden, dat tot 1 september er geen toernooien gaan plaatsvinden.
Maar ook, dat wij gaan onderzoeken op welke wijze de interne
competities voortgezet kunnen worden. Daarover zullen wij je dan
nader informeren na onze vergadering in juni.
Straks zal ook de vraag beantwoord moeten worden - als de
kantine in gebruik genomen mag worden - hoeveel personen er van
een zitplaats gebruik kunnen maken, met in achtneming van de
anderhalve meter afstand. Gaan wij dan banen opofferen voor
kantinegebruik of zijn andere opties te overwegen?
Mede door al deze vragen ontstaat er bij jou misschien een idee.
Ik zou zeggen laat het ons weten, graag zelfs.
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Tenslotte, zoals al aangegeven, zijn alle toernooien tot 1 september afgelast. Dit betreft het Bostoernooi, het Man-Vrouwtoernooi, de
Eerste-dinsdag-van de maandtoernooien, de Koffietoernooien, het
Vrijdagavondtoernooi, het Open- kwartettentoernooi en tenslotte het
Thuisblijverstoernooi.
Daarnaast zijn alle zomercompetities door het districtsteam afgelast :
ZTC- Zomer Triplette Competitie,
ZCC - Zomer Clubteam Competitie en
ZACO - Zomeravond Clubontmoetingen.
Maar wat is het dan toch heerlijk om te ervaren dat wij al tevreden
zijn met een middagje husselen.
Heb je ideeën, opmerkingen of vragen, mail het naar
sc@jbcdehakhorst.nl
En tenslotte: zorg goed voor jezelf en je naasten.
Namens de sportcommissie,
Anton Kunenborg.

Beste boulers,
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de enorme
belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen en
telefoontjes, na mijn geslaagde bypassoperatie.
Hopelijk zien we elkaar binnen niet al te lange tijd weer op de
boulebaan.

Hartelijke groet,
Tom Leijen.
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DIE ZIT
De grootste ruzie was er thuis
tijdens het voetballen op de buis
omdat zijn vrouw niets leek te snappen
van het goddelijk potje balletje trappen
"Jij snapt het nog niet als ie zit"
riep hij dan helemaal verhit
en met zijn even enthousiaste vrinden
was hij voortaan langs de lijn te vinden
Niets was de heren daar te dol
ze sloegen helemaal op hol
braken het halve stadion af
met als gevolg een fikse straf
Zijn vrouw die zag het op de buis
ze keek naar ’t nieuws, gezellig thuis
zachtjes mompelde ze nog: "oh shit"
maar riep toen luid: "Hoera, die zit"
Femke van Houten.

Video en film vanaf nu op onze website
In de nieuwsbrief/digishow t.g.v. ons 40- jarig jubileum staan naast
tekst en foto’s enkele links naar videofilmpjes. Hierop zijn veel positieve reacties binnengekomen. Bewegende beelden hebben duidelijk een
meerwaarde. Goed voorbeeld doet goed volgen is een bekende
uitdrukking. Vanaf deze maand bestaat de mogelijkheid dat er, door
mij gecoördineerd, video’s en filmopnamen worden geplaatst op onze
website. Het eerste filmpje over de het boulen na de coronastop is
van de hand van Joop van Kersbergen.
Het staat in verband met de privacy op de beschermde ledenpagina.
Tevens treffen jullie daar enkele video’s aan uit de digishow.
Dit is handig voor degenen die de digishow nog niet konden openen.
Veel plezier ermee.
Max Bremer
29

40 Geweldige jaren !!!!

V

ier clubleden hebben zich reeds 40 jaar met JBC De Hakhorst
verbonden gevoeld. Vanaf de oprichting in 1980 tot april 2020.
Naast het bouleplezier hebben zij zich op meerdere vlakken als
vrijwilliger voor de vereniging ingezet.
Op de dag zelve, 29 april j.l. 2020, mocht ik namens het bestuur
Janny Vossebeld, Hans Vossebeld, Joost Jacobs en
Rob van der Werve
een fleurig boeket aanreiken als dank voor hun trouwe verbondenheid
met de club.
40 Jaar clublid zegt niet alleen veel over de jubilarissen maar ook
over JBC De Hakhorst.
Het sociale aspect staat hier bovenaan. En toch waren de 4 jubilarissen
nog blij verrast toen zij de voordeur openden.
Ik heb zelden zulke verbaasde gezichten gezien. Vanzelfsprekend
werden er wat herinneringen opgehaald. Dat deden we in de deuropening, want we moeten besmetting voorkomen, zodat we het bij 50 jaar
nog eens over kunnen doen.
Mochten we dit jaar het 40-jarig jubileum toch nog kunnen vieren,
dan zal het bestuur de jubilarissen zeker nogmaals in het zonnetje
zetten en hen een blijvende herinnering overhandigen.
Irene Maes-van der Werff (Zie de foto´s op de volgende pagina!!!)
Onze club bestond op 29 april 40 jaar. Hans en ik zijn vanaf de
oprichting lid. We waren 29 april ‘s morgens aangenaam verrast toen
Irene en haar man voor ons allebei een mooie bos bloemen kwamen
brengen. Leuk!
Rondom het jubileum waren allerlei feestelijkheden gepland, die van
veel mensen de nodige inspanningen hebben gevergd. Ook vanaf deze
plaats bedankt.
Hans en Janny Vossebeld.
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Ook in Leusden
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In deze rubriek houden
wij onze leden op de
hoogte van ontwikkelingen bij onze sponsors
en van eventueel ander
nieuws van de Sponsorcommissie.

V

eel van onze sponsors zijn zakelijk getroffen door de gevolgen
van de maatregelen omtrent het coronavirus. Gelukkig mochten sommige ondernemers hun activiteiten weer oppakken, hun beroep weer
uitoefenen, hun diensten weer aanbieden.
Daarom noemen we hen in het bijzonder in dit Sponsornieuws.
Want zij hebben onze steun nu hard nodig!

Baas optiek in de Hamershof
Deela’s Huid- en Voetverzorging aan de Kollenkamp 8
Fysio de Tolgaarde op de Tolplaats 11
Kapsalon Charly aan de Hamerveldseweg 26a
Rondom Therapeuten aan ’t Koendert 8
Tandprothetische Praktijk Leusden aan de Mulderij 6
Kijk voor de mogelijkheden en afspraken op hun website.
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 al onze sponsors. Met een klik op het logo kom
je direct op hun bedrijfswebsite.

Omdat we onze sponsors een warm hart toedragen, doen we
blijvend een oproep om hen niet te vergeten bij het doen van
inkopen, boodschappen en verstrekken van opdrachten.
En jullie weten: soms levert dat ook nog als clublid extra korting op!
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Kijk maar eens naar de nieuwe advertentie van Symphony
(Hamershof) in dit Bouletin.
Onze clubsponsor Symphony is een trendy damesmodezaak aan de
mooi gerenoveerde Kooikersgracht.
Door hun snel wisselende collecties weten zij steeds weer de klanten
te verrassen.
Maar ook op mannenmode gebied heeft onze club een gewaardeerde sponsor, Sastre Mannenmode aan ’t Plein in de Hamershof.
Je kunt zelfs daten met hen.
Zie de website. Ook voor de leuke acties: ‘Liever twee?’
Wat zullen we eten?
Kennen jullie die vraag? Elke dag weer bedenken wat te eten?
Zolang we aan huis gebonden zijn en niet uit eten kunnen gaan, is het
misschien ook een leuk idee om eens gebruik te maken van een
afhaalmenu.
De meeste van onze sponsors die actief zijn in de horecasfeer hebben
afhaalservice met lekkere menu’s georganiseerd.
In het vorige Bouletin hebben we al veel van onze sponsors in het
Sponsornieuws genoemd. Lees het nog eens terug.
Inmiddels kunnen er ook bij Dragon City afhaalmaaltijden gehaald
worden. Zie ook hun website.
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Tot slot zetten wij RU-VIS in het zonnetje.
Want ter gelegenheid van zijn verjaardag heeft het Zijne Majesteit de
Koning behaagd, Ruud van Diermen koninklijk te onderscheiden.
Ruud was aangenaam verrast om uit handen van burgemeester Van
de Groep te Bunschoten-Spakenburg de bijpassende oorkonde en het
lintje te mogen ontvangen. Zie de foto.

Namens JBC de Hakhorst hebben wij Ridder Ruud gefeliciteerd.
Onze Lief en Leed Commissie heeft hem een mooi passend boeket
overhandigd.
Dus nodigen wij jullie uit om Ridder Ruud en zijn team, in de winkel (de Hamershof) of aan één van de kramen in De Biezenkamp (op
dinsdag en vrijdag), op het Maximaplein (vrijdag), op ’t Erf (zaterdag)
op te zoeken om daar uw verse vis te halen.
Want jullie weten: VIS is GEZOND!
En dat willen we graag allemaal blijven.
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Arnold’s
Arnold’s

T

oen Edith en ik in januari 2002 lid werden
van De Hakhorst werden we opgevangen door
Wil Dumas, een aimabel mens die helaas niet
meer onder ons is. Eén van de eerste dingen die
hij ons leerde was dat je je tegenstanders en medespeler bij aanvang
van een partij een hand geeft en een prettige partij toewenst. Ook na
afloop van een wedstrijd geef je een hand en feliciteer je de tegenstander of word je gefeliciteerd, dit afhankelijk wie er heeft gewonnen. Ik heb heel wat keren moeten feliciteren! Het geven van een
hand is voor mij nog steeds onlosmakelijk verbonden met het
jeu-de-boulesspel.
Foto
Ronald
Kersten
Nu we
vanaf
19 mei weer buiten mogen boulen constateer ik dat
sommige dingen niet veranderd zijn maar veel is wel anders. Ik heb al
weer een aantal malen tegenstanders moeten feliciteren, daar is dus
niets aan veranderd. Maar het niet meer mogen geven van een hand,
daar kan ik maar niet aan wennen. Voor mij is dat nog steeds één van
de meest elementaire grondbeginselen van fatsoen. En dat mag niet
meer. Ik moet er niet aan denken dat dit, zoals sommige deskundigen
zeggen, het nieuwe normaal wordt. Maar goed, we mogen weer.
Negen weken hebben we niet kunnen spelen en in die negen weken
heb ik nogal wat mensen gesproken, veel telefonisch maar af en toe
ook op straat. De meesten lieten weten dat ze zich niet verveelden,
maar het boulen, dat misten ze toch wel. Nou, als we dan weer open
gaan dan verwacht je toch dat het gros van de leden zo snel mogelijk
weer willen komen. Dat dachten een aantal deskundigen ook dus hebben ze een maximum ingesteld van 32 personen tegelijk per speeldag.
En er moest worden gereserveerd, maximaal één keer per week.
Want men wilde dat zoveel mogelijk leden de kans kregen om weer
eens te spelen. Nou, die behoefte valt dan weer knap tegen.
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Die 32 per dag worden bij lange niet gehaald, dus is besloten dat
men meerdere keren per week een reservering mag doen. En daar
maak ik graag misbruik van. Nee, het loopt nog geen storm.
Maar ondanks dat er soms maar 8 of 12 spelers waren was het toch
gezellig druk op het veld. Er staan immers 32 stoelen opgesteld, voor
elke mogelijke speler één. Er zijn dus meer stoelen op de baan dan
spelers en dat heeft wel wat. Er zijn zelfs twee verschillende kleuren
stoelen, witte en groene. Die stoelen zijn geplaatst door onze coronacoördinatoren en die hebben dat gedaan om ruimte te creëren voor
de spelers, maar ze nemen wel een hoop ruimte in beslag. Maar
goed, we mogen weer en ik ben daar heel blij mee. Nu maar hopen
dat er meer leden de stap durven te nemen om ook weer te komen.
Ik mis er toch nog wel een aantal. Negen weken. In negen weken is er
door corona veel veranderd.
Maar er is ook iets niet veranderd, iets waar ik vurig op had gehoopt. In de negen weken dat de club gesloten was hadden mooi de
toiletten verbouwd kunnen worden en de nieuwe garderobe geplaatst. Dan waren we nu misschien klaar geweest. Maar ja, de offerte van de aannemer was veel te hoog, heb ik me laten vertellen. Je
kunt je afvragen wat in dit geval beter was geweest. Ik denk dat wanneer ik het voor het zeggen had gehad het waarschijnlijk anders was
gegaan. Maar daarom heb ik het ook niet voor het zeggen, denk ik.
Nou ja, we zijn pas een paar jaar bezig dus we doen het er nog maar
even mee.
Boule (weer) gezellig
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 !
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AAnvulling CoronAlied op melodie ‘HAllelujA’
Blijkbaar was het teveel gevraagd in het vorige Bouletin om het
Coronalied aan te vullen met een eigen vers. Frans van der Loon
echter reageerde spontaan met een tekst en signaleerde de behoefte
aan een refrein. Maar zijn inzending voldeed niet aan de criteria
‘rijmschema’ en ‘ritme’. Geen probleem voor mij. Ik selecteerde
enkele kernmerkende woorden en hertaalde die zodanig, dat het lied
van Frans toch kan worden gezongen. Het refrein wordt gevormd
door de slotwoorden.
Max Bremer
Red.: Het originele Coronalied vindt u in het Bouletin van mei, pagina 38.

Tekst Frans van der Loon
De bouleclub ligt er verlaten bij
Dat duurt nog minstens t/m mei
Als dan de madeliefjes al verdwijnen
En de zon op volle kracht zal schijnen
Wij weer volop kunnen zonnen
De Corona is overwonnen
Ja, dan start, zo willen wij, het boulefestijn
Moge dat geen valse hoop zijn!!.
Hertaling Max Bremer
Melodie: Hallelujah, Leonard Cohen
1. De Hakhorst kreeg een naar bericht,
de toegangsdeuren moesten dicht,
de banen liggen er verlaten bij.
Hoe lang precies was nog de vraag
want boulen willen wij dolgraag,
voorlopig een verbod tot einde mei.
Refrein:
Door corona (4x)
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2. De bomen staan weer vol in ’t blad,
genietend van een zonnebad,
de lente zet ons mooie park in kleur.
De zon verlicht een leeg terras
waar het anders zo gezellig was
en alle vogels fluiten in mineur.
Refrein:
Door corona (4x)
3. De leden zitten thuis, ontdaan,
en vinden er geen bal meer aan,
het leven zonder boulen is niet fijn.
Hun harten zijn vervuld van hoop
op een virusveilig tijdsverloop
met uitzicht op een vrolijk boulefestijn.
Refrein:
Na corona (4x)

Op dinsdag 19 mei
is het husselen
weer opgestart.
Hier ontvangen de
spelers instructies
over de speelregels.
Zie de toelichting over
de speelmogelijkheden en de aanmelding bij de sportcommissie. (pag. 26)
Kijk ook voor meer
informatie op de
website bij de
Nieuwsbrieven.
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BREINBREKER
In het Bouletin van mei stond onderstaande opgave.

Oplossing:
Die 8e geworpen, linksboven ‘door de lucht vliegende’ boule (zie ook de schaduw) komt op
plaats 1 terecht.
Uitleg: De tweede boule op iedere cirkel ligt telkens op de verticale of horizontale as van
de eerste boule op die cirkel. (de tekeningen op de boules zijn niet van invloed)

Een nieuwe opgave voor de liefhebbers……

De 4e boule is net geworpen; zweeft nog door de lucht, zie ook de schaduw.
Maar op welke plaats (1-7) komt deze 4e boule terecht? (tekeningen op boules zijn
niet van invloed)
Deze keer verloten we onder de goede inzenders passende prijzen.
Dus stuur de oplossing naar Kees Duerink (keesduerink@gmail.com) en maak kans
op één die speciale prijzen.
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Oplossing Wegstreeppuzzel Bouletin mei 2020
In het Bouletin van mei stond een wegstreeppuzzel.
Het idee daarachter was, omdat er niet gebould kon worden, en we
zo veel mogelijk thuis moesten blijven, we mooi tijd de tijd hadden
om te puzzelen. Velen hebben hun best gedaan.
Ondergetekende kreeg hele leuke reacties. Maar ook een hele scherpe, want het was mogelijk om het woordje BEL 2x weg te strepen.
Maar 1x was voldoende.

De oplossing was: puzzelen in plaats van boulen
Uit de goede inzendingen ontvangen de volgende puzzelaars die speciale prijs:
Sanna Borst-Tiny Ham-Truke Nielen-Conny Oskamp-Hans de VaalGreet Visser
Deze keer geen nieuwe puzzel, want we mogen immers weer boulen.
Veel boulesplezier!
Kees Duerink
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Commissie

Voorzitter, vz
Coördinator, co

Taak

Telefoon/ e-mail

Audio/visuele

Cees Vendeville

co. algemeen

0630433079

Banen

Arie Wijnbelt

vz. algemeen

033-4943810

Begeleiding

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

apparatuur

nieuwe leden

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-/

033-2586412

software
Verhuur/party’s

Hans Salters

co. algemeen

033-8870600

Website

Max Bremer

redactie

033-4942805
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Openings– en speeltijden
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

1) Barmedewerkers dienen tenminste 15 minuten vóór deze tijden aanwezig te zijn.
2) Let op!!!! Op de genoemde tijden worden uitzonderingen gemaakt bij toernooien.

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. Rademaker en de wethouders G. van Woudenberg en J. Mandemaker. De burgemeester 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.
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