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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

Sportcommissievoorzitter

Anton Kunenborg
sc@jbcdehakhorst.nl

0655363291

0653950271

In dit nummer o.a. op paginanr.:
9. IM Jan Bosma 9. vacatures 14. kaartenfestival Irene 15. dank van Tom
Martens 20. sponsornieuws 24 uitslag breinbreker 25. Max Bremer in het
NOS-journaal 30. rijm van Femke 34. ludiek baanonderhoud.

Kopij

inleveren uiterlijk maandag 24 augustus 24 uur.
Het Bouletin van september komt uit op vrijdag 28 augustus.
Inleveren kopij graag aan: redactie@jbcdehakhorst.nl

Oud-papier inleveren
maandag 27 juli en maandag 24 augustus 16 - 17 uur en 19.15 - 19.45 uur
dinsdag 28 juli en dinsdag 25 augustus 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. Bij het samenstellen van dit Bouletin was
de uitslag nog niet bekend.

Agenda

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

aanvang

di. 21-07 Interne Triplettencompetitie (nog niet beslist)
do. 30-07 Algemene Ledenvergadering**)

20.00 uur

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

20.00 uur

di. 01-09 Eerste dinsdagtoernooi
za. 05-09 Party. Alleen voor genodigden.

13.00 uur

wo. 09-09 Koffietoernooi
za. 12-09 Herfsttoernooi (nog niet beslist)

09.30 uur

di. 15-09 Interne Triplettencompetitie
za. 19-09 NPC

20.00 uur

vr. 25-09 Vrijdagavondtoernooi

19.00 uur

20.00 uur

?
12.00 uur
12.00 uur

Er kan 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.
Per 1 september kan weer een bijna normaal programma worden
opgestart.
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Van de Voorzitter

N

et terug van vakantie is er de deadline voor mijn
bijdrage aan dit Bouletin.
Tijdens mijn vakantie hebben de overige bestuursleden niet stil gezeten.
Er is veel overleg geweest over hoe het verder moet met het gebruik van
onze banen en de hal. Er zullen, in samenspraak met de sportcommissie,
nog verdere besluiten worden genomen. Als het goed is gaat dat gebeuren (dwz is gebeurd) in de bestuursvergadering van 25 juni.
U zult, zo nodig via een nieuwsbrief, hierover worden geïnformeerd.
Als alles volgens planning verloopt zal de uitgestelde ledenvergadering plaatsvinden op
donderdag 30 juli a.s.
Laat op deze vergadering vooral uw stem
horen. Mocht u zelf
(nog) niet willen
komen geef dan een
machtiging aan
iemand die wel gaat.
Zo gaat uw stem niet
verloren. Lees vooral
donderdag 30 juli
de stukken goed door.
Er moeten enkele
belangrijke besluiten worden genomen die bepalend zijn voor de
toekomst van onze club. Dan heb ik het ondermeer over een besluit over
de optie voor de aanleg van extra banen.
Na de onverkwikkelijke affaire rond de oplichting, waardoor onze vereniging geld afhandig is gemaakt heeft het bestuur aan een vijftal leden
gevraagd om aan de hand van alle beschikbaar gestelde stukken te onderzoeken hoe dit kon gebeuren en gevraagd hierover aan de ledenvergadering te rapporteren. U zult dit dus als agendapunt terugvinden op de
agenda van de ALV van 30 juli a.s.
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Verder kan ik nog mededelen dat wij in het kader van de schaderegeling als gevolg van Covid19 een bedrag hebben gekregen van de
Rijksoverheid van € 4.000,00. Zo'n meevaller kunnen we wel gebruiken.
Gelukkig zijn er redelijk wat leden die gebruik maken van de mogelijkheid om weer te boulen. Vanaf 1 juli gaat ook de bar weer open en
kan er weer wat gedronken worden. Maar let wel op de regels, die
daarvoor gelden. De 1 1/2 meter regel blijft gelden. Het virus is nog
niet verdwenen.
Ik wens iedereen een mooie zomer, waarin we veel buiten kunnen
boulen.

Nieuwe leden
Charles Rijken m.i.v. 3 juni 2020
Overleden
Jan Bosma op 2 juni 2020
Opzegging
Wim van Valkengoed m.i.v. 15 juni 2020
Adreswijziging (zie voor het nieuwe adres de ledenlijst op de website)
Johan Nagtegaal m.i.v. 15 juni 2020
Aantal leden op 18-6-2020 conform telling onderaan de ledenlijst = 259
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In memoriam Jan Bosma
Op 2 juni jl. is Jan Bosma geheel onverwacht overleden.
Jan was sinds oktober 1997 lid van de Hakhorst en in die tijd heeft hij
zich altijd voor de club ingezet.
Altijd zag je hem in zijn functie van wedstrijdleider op de zondagmiddag in club-blauw lopen. Hij was altijd in voor een gezellig praatje.
Gevraagd en ongevraagd gaf hij regelmatig adviezen aan bestuur en
aan anderen.
Kortom, een markant lid van onze vereniging is heengegaan.

Jan is 80 jaar geworden.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met
dit verlies.
Namens het bestuur
De voorzitter,
Ad Kooijman

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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Van de secretaris
Bestuursvergadering
Op donderdag 16 juli vindt de eerstvolgende
bestuursvergadering plaats. Of dit `s morgens of `s middags is valt niet te
voorspellen. Ook wij moeten niet al te dicht op elkaar gaan zitten.
Daarom geeft het bestuur er de voorkeur aan in de kantine te vergaderen. En dat kan, zij het in de ochtend. De vergadering van 18 juni is
verschoven naar 25 juni. Dat is al eerder gemeld op de website, onder
het kopje Laatste nieuws.

Mailbox
- De NJBB heeft eind mei een extra Nieuwsbouletin uitgegeven. Er is een
aangepast protocol binnengekomen, mede vanwege de versoepelingen
per 1 juni. Dat het over Covid 19 / Corona gaat behoeft geen verdere uitleg. Zowel de NJBB als de Gemeente Leusden schrijft ons aan over hoe in
aanmerking te komen van vergoedingen.
- Inmiddels is er tussen de sportverenigingen van Leusden en de
gemeente een regelmatig contact via Skype-bijeenkomsten. Inhoudelijk
gaat het over protocollen, het naleven daarvan, knelpunten en suggesties om bepaalde vraagstukken op te lossen. We leren van elkaar en
moeten in deze tijd zeker niet schromen om bij elkaar oplossingsgericht
informatie in te winnen. Telefonisch, digitaal of hoe dan ook. De volgende meeting staat gepland op 24 juni. Mocht er niets te melden zijn vanuit
het ministerie, dan stappen we over op 30 juni.
- In de Leusder krant van 22 april is een artikel geplaatst over het
Leusder Sport- en Beweegakkoord. Inmiddels is er eind mei een update
over de ontwikkelingen van dit akkoord binnengekomen. De beleidsadviseur meldt ons namens de sportformateurs dat het ministerie het
Leusdens Sport- en Beweegakkoord heeft goedgekeurd. Je begrijpt het
al, door het Coronavirus wordt de onderlinge samenwerking belemmerd.
Het Platvorm, de sport- en beweegmakelaar en alle partners van het
Sport- en Beweegakkoord kunnen nu niet verder met het uitvoeringsprogramma. Dat is de reden waarom “de start” van de samenwerking is uitgesteld tot na de vakantieperiode. Het gemeentelijke besluit “Hoe om te
gaan met huur en huurvergoeding” krijgt nog de nodige aandacht.
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Aanverwante zaken
- Ons clubblad Bouletin wordt vanaf heden gedrukt door Druk-Store
uit Leusden. Dit exemplaar is dus de eerste uitgave van haar.
- De gemeente meldde dat de Rekenkamer eerdaags een onderzoek
gaat doen naar het vrijwilligersbeleid van de gemeente. JBC De Hakhorst zal hier ook in betrokken worden. Voor de duidelijkheid, gemeentelijke rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid in Nederland. Een gemeentelijke rekenkamer kan bestaan uit enkele raadsleden, externe leden of een combinatie van beide, die benoemd worden door de gemeenteraad.
- Albert en Josephine van den Tweel hebben zich gemeld voor het distribueren van het Bouletin.
- De vraag om mee te doen met cultuurfestival “ Cultuur bij je buur”
hebben we voor bedankt. Er staan veel zaken op de agenda die nu de
nodige aandacht vragen.
- De voorraad drank welke over de datum dreigde te raken is tegen
gereduceerde prijs aan leden verkocht.
- Inmiddels is er een kassa aangeschaft met een systeem dat helemaal
past in deze tijd. Neemt niet weg dat het bestuur een ieder wil aanmoedigen zijn aangekochte consumpties niet contant te betalen,
maar te pinnen. Lijkt mij, dat een ieder de barmedewerker dit plezier
gunt!
- Het bestuur is in gesprek met de Sportcommissie over het hoe en
wat in deze Coronatijd.
-Ter kennisgeving: Clubleden zonder PC / tablet etc. krijgen een
papieren versie van de Nieuwsbrieven.

Prijzen beschadigd
Op het toernooi deden 48 spelers een gooi naar de prijzen.
De prijzen zijn daardoor behoorlijk beschadigd!!!
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A

ls sportcommissie kunnen wij weer uitzien naar het gedeeltelijk
opstarten van onze activiteiten. Te denken valt aan de interne
competities en kleine toernooien. Dat zou toch mooi zijn als dit
binnen de vastgestelde protocollen weer mogelijk is.
Natuurlijk houden we daarbij rekening met de gezondheid van al onze
leden, ook degenen die tot een risicogroep behoren.
Voor de zomer zijn inmiddels alle competities en toernooien afgelast.
Tegelijkertijd zien wij dat de voorbereidingen voor het komende
winterseizoen al volop in beweging zijn. Zo is inmiddels de indeling
van de NPC bekend en gepubliceerd op nlpetanque.nl.
Dit gecombineerd met de vooruitzichten dat de beperkende maatregelen van 1 september mogelijk al ingaande 1 juli worden opgeheven
zorgt dus voor werk aan de winkel. Want voor je het weet is het
1 oktober en zijn de weersomstandigheden, ondanks de klimaatverandering, vaak zodanig dat wij er de voorkeur aangeven om binnen te
spelen.
Qua speelhal zal dit niet het eerste probleem zijn. Inmiddels is door
de coronacoördinatoren gekeken naar de opstelling van zitplaatsen in
de kantine. Die biedt momenteel plaats aan 26 personen waarbij de
afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen.
Dat was voor ons als sportcommissie reden enige vragen voor te
leggen aan het bestuur. Op uitnodiging van het bestuur heeft in klein
comité overleg plaatsgevonden. Bij het ter perse gaan van dit Bouletin was de uitslag daarvan nog niet bekend.
Dit houdt tevens in dat wij nu geen nieuws te melden hebben. Omdat
het Bouletin voor een periode van twee maanden verschijnt, zullen
wij veranderingen middels de nieuwsbrief of website communiceren.
Namens de sportcommissie,
Anton Kunenborg.
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Kaartenfestival
Verzwegen verjaardag loopt uit op kaartenfestival
Het is woensdag. Over 4 dagen word ik 70. Maarrrr, daar heb ik geen
ruchtbaarheid aan gegeven. Waarom zou ik?! Vreemd. Er liggen die
dag 7 felicitaties in de vorm van prachtige kaarten op de deurmat.
Hoe kan dit, vraag ik me af. Zou ik dan toch tijdens de NPC me hebben
versproken in de groep? Lijkt me niet, maar hoe anders?
Het is donderdag. Nog 3 dagen te gaan. `s Middags liggen er nog eens
12 kaarten op de deurmat. Hier moet wat achter zitten. Hebben mijn
uitwonende dochters uit de school geklapt? Ik spreek Peter er op aan.
En ja hoor. Hij bekent. Hij heeft in dit gebeuren achter mijn rug om de
webmaster, Anton Kunenborg, hierin meegekregen.
Voor mij ONVERWACHT, MAAR OH ZO LEUK. In totaal kreeg ik meer
dan 100 kaarten in mijn brievenbus.

Tevens mocht ik van een ex-bestuurslid en zijn vrouw een mooie
bos bloemen ontvangen. Wat voel ik me gewaardeerd! Ook via de mail
kwamen er felicitaties binnen. Mede dank zij jullie heb ik een onvergetelijke 70ste verjaardag gehad. Hiervoor dank ik jullie hartelijk.
P.S. Mijn woonkamer en keuken hingen vol met de felicitaties.
Om nogmaals mijn blijk van waardering uit te spreken zijn de kaarten
naar de tuin verhuisd en is bovenstaande foto als aandenken gemaakt.
Irene Maes-van der Werff
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Beste Boulers,

Het is raar en een beetje vreemd als je in deze periode van
de corona- maatregen je 50e huwelijksjaar gaat vieren. Op
22 mei 1970 zijn Cora en ik in het huwelijksbootje gestapt.
Op 22 mei 2020 is en was dan ook ons 50 jarig jubileum. Helaas gingen alle geplande activiteiten met de familie niet
door, de ene na de andere reservering werd geannuleerd.
En daar zit je dan op de 22e mei met z`n tweetjes alleen, of
toch niet? Zo kon het gebeuren dat er onverwachts op de
deur werd gebonkt. Nee, niet Sinterklaas, maar het waren
onze kinderen en kleinkinderen.
Zo werd deze dag voor ons toch nog een beetje speciaal.
Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten en
bloemen. En nu dat wij weer mogen boulen zien en spreken
wij elkaar weer gauw.
Namens Cora en mij zelf bedankt.

Met vriendelijke groet
Tom Martens.

Jubileumjaar, 40 jaren JBC
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november2019

In deze rubriek houden
wij onze leden op de
hoogte van ontwikkelingen bij onze sponsors
en eventueel ander
nieuws van de Sponsor-

I

n de afgelopen weken hebben wij als leden van de Sponsorcommissie heel wat contact onderhouden met de meeste van onze
sponsors. De contacten worden bijzonder op prijs gesteld.
En nu de sponsors weer actief kunnen zijn, willen we hen daarmee
feliciteren!
Maar voor velen van hen was het een zware tijd, waarbij de resultaten erg onder druk stonden. En voor sommigen ziet het er nog steeds
niet rooskleurig uit.

Ondernemers en klanten: wij zijn er voor elkaar!!!
Zo zien de ondernemers in de reisbranche het jaar 2020 als
‘nauwelijks nog goed’ te maken.
We noemen The Travel Company aan De Smidse.
Michael Verdouw en zijn team hopen dat veel klanten, ook van onze
club, opnieuw de weg naar hen weten te vinden. Kijk eens naar hun
advertentie in dit Bouletin.
Er zijn gelukkig nog veel mogelijkheden om er tussenuit te gaan.
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Ook noemen we Midland Tours. Zij verzorgen hopelijk vanaf
september weer dagtochten, waaronder ook vaartochten. Kijk voor
het actueel aanbod op hun website.
Of bel hen gerust eens op.
In deze rubriek noemen we ook graag Laurens IJzerwaren en
gereedschappen aan de Hamerveldseweg 6a voor al het hand-, elektrisch- en tuingereedschap, elektra, hang- en sluitwerk, loodgietersen bevestigingsmateriaal en sleutelservice.
Ook onze kluscommissie o.l.v. Willem Verboon shopt heel geregeld bij
Laurens.
En tot volle tevredenheid kunnen wij jullie melden!

Een ieder die graag de fiets pakt is meer dan welkom bij Peters
Fietsen aan De Biezenkamp 37.
Of het nu gaat om een servicebeurt voor je huidige fiets of om eens te
kijken naar een nieuwe (elektrische) fiets, je bent bij Harrij-Jan en zijn
team aan het goede adres.
Peters Fietsen is de eBike Expert.
Tot slot noemen we Rebelz Catering Events @Home. Vincent en
partner Bianca zijn ook bij JBC de Hakhorst geen onbekenden.
Inmiddels zijn ook zij weer actief. Dus voor een culinaire belevenis
aan huis? Bel gerust en bespreek welke mogelijkheden er weer zijn.
Tot slot verwijzen wij graag als geheugensteuntje 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.
En vergeet ook niet: in de komende zomerperiode kopen bij onze
sponsors levert soms ook nog een aardige korting op!
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Ook in Leusden
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Breinbreker
In het Bouletin van juni stond onderstaande opgave:

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)

oplossing
Het lijkt er op dat het een echte breinbreker was.
Er waren namelijk beduidend minder inzendingen.
Of zou het komen omdat we weer aan het boulen zijn?!
De vraag was op welke plaats komt de 4e boule terecht?
Het juiste antwoord is op plaats 3.
Elke boule komt telkens op een andere cirkel terecht en
dit op het punt dat het dichtst bij het but ligt.
Een ieder met de juiste oplossing kan binnenkort haar
of zijn speciale prijs tegemoet zien.
Voor nu geen nieuwe breinbreker of puzzel, want
of we gaan lekker boulen of trekken er de
zomerperiode lekker op uit.
Allemaal een mooie zomerperiode gewenst!
Kees Duerink

24

Dichter bij De Hakhorst in het NOS- journaal van 18 juni

O

p 18 juni jl. overleed op de leeftijd van 103 jaar de bekende Engelse zangers Vera Lynn. Zij heeft wereldfaam verworven met een aantal
hits en evergreens in en na de 2e wereldoorlog. Haar lied ‘We’ll meet
again’ inspireerde mij voor het schrijven van een Nederlandse tekst
met als beginregel ‘Vrienden tot ziens, waar dan ook of wanneer’, die
aansloot op isolement in de coronacrisis. Net als in de oorlog heeft de
wereld te maken met een vijand, die ons leven en onze vrijheid in gevaar brengt, zij het dat die nu onzichtbaar is in de vorm van een virus.
Het late NOS- journaal van 18 juni jl. heeft ruime aandacht besteed
aan Vera Lynn. Daarvoor is gebruik gemaakt van een interview met
mij, waarin ik het verband toelicht tussen het lied van Vera Lynn en
mijn tekst, bedoeld als troost voor mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Ik heb dit bijzondere interview als een eer ervaren.

Het interview.
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Mijn meezingactie ‘Vrienden tot ziens’
Mede door publicaties in de Leusder Krant en de Amersfoortse
Courant is dit een groot succes geworden. Het betreft een karaoke
video ‘Vrienden tot ziens’, die ondertiteld is door Joop van Kersbergen. De melodie die ik speel op mijn keyboard is ‘We’ll meet again’
van Vera Lynn. Deze is te zien en te beluisteren op mijn Youtube kanaal ‘Max Bremer, Vrienden tot ziens’. In totaal hebben al meer dan
14.000 mensen deze video bekeken. Er zijn leden die het heel bijzonder vonden dat ik hen tijdens het hoogtepunt van de crisis heb opgebeld en het gesprek beëindigde met het zingen van mijn lied.
De tekst luidt als volgt:
Tot ziens

Melodie: We’ll meet again, Vera Lynn
Tekst: Max Bremer

Vrienden tot ziens, waar dan ook of wanneer,
weet: we zien elkaar weer live een and’re keer.
Blijf optimist in coronaverdriet,
achter de wolken schijnt de zon al zie je ‘m niet.
Houd goede moed en wees sterk,
steun de zorg in haar werk,
neem de afstand in acht.
Kijk omhoog naar de zon,
die als troostende bron
dwars door leed naar ons lacht.
Allen gegroet, blijf gezond en bedenk:
elke dag in liefde is een mooi geschenk.
Degenen die het leuk vinden persartikelen over mijn actie te lezen
verwijs ik naar Google met mijn naam als zoekterm. Het interview
met mij in het NOS- journaal is (terug) te zien op mijn videokanaal op
Youtube.
Max Bremer
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Het konijn
Op een zonnige dag, vroeg in het voorjaar,
zaten in een tuin twee echtparen bij elkaar,
"t ene stel was op visite, zoals altijd met hun hond,
en die scharrelde, ook nu weer, in de tuin rond.
Ze lieten hem z’n gang gaan, hij kon toch niet weg,
rondom de tuin stond immers een heg.

Maar ze hadden beter wel op kunnen letten,
want hij kwam met het konijn van de buren aanzetten.
En de schok die was wel extra groot,
want het besmeurde konijn was ook nog eens dood.
Ja ze waren alle vier wel heel erg geschokt.
Maar wat wil je met een hond die voor jagen is gefokt.
Oh jee, oh jee, wat moesten ze nou,
straks komen ze thuis, de buurman, de buurvrouw
want die waren gezellig een weekendje weg,
en uitgerekend nu kroop de hond door de heg.
Koortsachtig overleg: "Hoe wissen we de sporen uit?""
Eendrachtig kwamen ze tot het volgende besluit:
schoonmaken en gauw weer terug in z’n hok.
(zoiets als "The trouble with Harry" van Alfred Hitchcock)
Ze boenden en föhnden het dode beest schoon,
want zeg nou zelf, hij kon toch gewoon
dood gegaan zijn, gisteren of vandaag misschien
dus gauw in z’n hok. Er was niets meer te zien
van het zand door het gesleep van de hond,
die nog altijd kwispelend vooraan stond.
De visite stapte op, ze zeiden : "Misschien
komt er een bui aan, aan de lucht te zien."
Gesmak, rechts, links, rechts: "We zien elkaar weer"
"Okay, maar wel bij jullie de volgende keer."
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De buren kwamen thuis, het konijn lag in z’n hok
Toen waren zij op hun beurt in een shock
Niet dat ie dood was, maar dat ie daar lag,
want ze hadden hem 's morgens vroeg de vorige dag
-omdat hij van ouderdom was gestorven- net voor hun weekendje
weg- heel liefdevol begraven, pal naast de heg.
Beter dan een verre vriend, is een goede buur
Dus geen bord met de tekst Te Koop of Te Huur
Kennelijk stond het de goede verstandhouding niet in de weg.
Wel staat er nu een schutting , in plaats van een heg.
Femke van Houten
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Baanonderhoud met een Batavus oldtimer

O

p de maandagmorgen verzorgt de baancommissie het wekelijkse
onderhoud aan de banen.
Enkele jaren geleden is er al eens een experiment uitgevoerd door een
kleine scootmobiel de matten te laten slepen maar dat werd geen succes.
Arie Wijnbelt, al heel lang lid van Bromfietsclub Sparta, is in het
bezit van enkele oude brommers. Op 22 juni jl. kwam hij bij wijze van
uitzondering op zijn 50 jaar oude Batavus naar de club. Na de koffiepauze kreeg hij plotseling het idee om voor het slepen van de banen
die nog niet klaar waren zijn brommer te gebruiken.
Na enkele sleeprondjes stapte hij tevreden af om te vertellen dat het
zo prima leek te gaan.
Wel was het opletten geblazen bij het nemen van de scherpe bochten.
Oefening baart kunst, zo bleek.
De leden van de baancommissie wachten belangstellend af of dit
experiment een vervolg gaat krijgen.
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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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