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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
7. van de voorzitter 8. van de secretaris 13. IM Bram Kruseman  
16. sportcommissie 19. baancommissie 19. groenvoorziening 
21. ledenmutatie 22. herinneringen aan Bram 27. sponsornieuws 
32. arnold’s knipoog 34. het ommetje 36. beginperiode van De Hak-
horst 39. paaspuzzel 43. cijfertjes 
 
Kopij inleveren uiterlijk zondag 25 april tot 24.00 uur. Iets eerder i.v.m. 
Koningsdag! 
Het Bouletin van mei komt uit op vrijdag 30 april. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Sportcommissie-          Anton Kunenborg                   0653955070        
voorzitter                     sc@jbcdehakhorst.nl 

Voorzitter Ad Kooijman 0649896145  
  
 
Secretaris Irene Maes 0334944743 
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 
 
Penningmeester vacant 
  
                                               Kees Duerink 0655363291  
                                                
                                               Diny Lieben-Schuurs                  0637113335  
                                               
                                               Martin Borst                                0637560935  
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Januari 2021 
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!! 
 
Omdat de planning vaak wijzigt zolang de Covid19-problemen           
aanhouden wordt de agenda tijdelijk hier niet weergegeven. 
 
Let op nadere berichten via de Nieuwsbrieven!! 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

Algemene Ledenvergadering! 

De Algemene Ledenvergadering is onder voorbehoud gepland op 

donderdag 15 april! Voor meer info zie de rubrieken:  

Van de voorzitter en Van het secretariaat! 
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  Van de Voorzitter 

Een beetje versoepeling van de coronaregels zorgt er 
voor dat we weer mondjesmaat kunnen boulen.  
Ondanks alle beperkende regels die hierbij gelden heeft een aantal 
van jullie hier al gebruik van gemaakt.  
Op het moment dat ik dit schrijf weet ik nog niet hoe het verder gaat, 
bijvoorbeeld of het terras weer open mag. Ik hoop het van harte voor 
het belangrijke sociale deel van onze sport. 
Zoals een aantal van u hebben gezien zal de garderobe unit worden 
geplaatst of is dit al gebeurd. Het klussenteam is hier erg druk mee 
geweest. Een grote klus!!!!!!!! 
Heel veel dank daarvoor. En ook de inrichting van de unit vergt nog 
heel veel werk. Sterkte mannen!!!!  
(Waarom zijn er eigenlijk geen vrouwen bij?). 
 
Onze ledenvergadering hadden wij  
gepland op 15 april, in de hoop dat 
dan de nodige versoepeling van de  
coronaregels was doorgevoerd.  
Helaas is dat ijdele hoop gebleken. 
Wij vinden het niet verantwoord 
die vergadering op deze datum te 
laten doorgaan. De agenda is wel klaar en zal aan de leden worden 
toegestuurd. Alle stukken, die bij de agenda horen zijn te vinden op 
de website. Ik roep u op om deze stukken te lezen en daarmee uw 
betrokkenheid bij onze club te tonen. Hebt u opmerkingen of vragen, 
aarzel dan niet die te stellen.  
Ik ben altijd bereid met u van gedachten te wisselen.  
De werkelijke vergadering zal dus op een later, nader te bepalen  
datum, worden gehouden. Zodra het bestuur hierover een besluit 
heeft genomen krijgt u daarvan via een nieuwsbrief bericht.  
 
Tenslotte wil ik u nog even wijzen op enkele vacatures. 
Onze secretaris heeft aangegeven op termijn te willen stoppen.  
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Van de secretaris 

Wij zoeken dus een nieuwe secretaris. Voor de sponsorcommissie  
willen wij ook graag iemand, die samen met Kees Duerink gaat  
meedenken over ons sponsorbeleid en alles wat daarbij hoort.  
Lijkt het u iets, aarzel dan niet om contact op te nemen of zich te  
melden bij onze secretaris. 
 
Graag tot ziens op de boulesbaan. 
De voorzitter 
Ad Kooijman. 

In de bestuursvergadering van 18 maart heeft het  
bestuur kennis gemaakt met de redacteur van  
Bouletin, Bep Vos. Onder het genot van een kopje koffie werd  
duidelijk dat de “nieuwe” redacteur haar mannetje staat.  
We zijn blij met haar.  
Onder het kopje Wie/Wat/Waar vinden jullie haar contactgegevens. 
De eerstvolgende B.V. staat gepland voor 15 april.  
 

Mailbox 
-De Grote Clubactie  geeft aan te starten op zaterdag 18 september. 
Het secretariaat zal de contante loten gaan bestellen. Tegen die tijd 
hopen we dat het merendeel van de leden dagelijks op de boulebaan 
te vinden zijn. Voor de verkoop zal dat een mooi resultaat kunnen 
worden. Het bestuur verdiept zich momenteel in een doel voor de 
opbrengst.                                
- Platvorm Sport en Bewegen; onze voorzitter Ad Kooijman heeft aan 
het intakegesprek (17 maart) via een webinar deelgenomen.  
Ondergetekende zal zijn voorbeeld volgen op 1 april.  
Meerdere sportverenigingen hebben reeds een aanvraag (altijd in 
combinatie met boulen) tot gebruik van onze accommodatie gedaan.  
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Dit gebeuren komt terug in de ALV. Staat als agendapunt genoteerd.   
 
Postbus   
-In onze postbus 39 wordt nog weinig papieren post aangeboden. 
Echter, de Nederlandse Jeu de Boules Bond stuurt 1 uitgave van het 
magazine Petanque  naar het secretariaat via deze postbus en ook 
naar de clubleden van JBC De Hakhorst.  
Nr. 102, van maart 2021 is binnen. Kijk vooral eens naar blz. 24.  
JBC De Hakhorst wordt er goed en kleurrijk omschreven/neergezet! 

 
Aanverwante zaken 
-De agenda van de ALV zal een dezer dagen verzonden worden. Er 
dienen nog enkele afrondingen plaats te vinden in de stukken. Het zit 
er niet in, dat de onder voorbehoud gemaakte afspraak, om op 15 
april bij elkaar te komen, door zal gaan. Om aan de statuten te  
voldoen zal ik toch alle zeilen bijzetten om de agenda te versturen 
naar de leden en begunstigers en de stukken op het gesloten gedeelte 
te plaatsen. Waarvan acte.                    
-De komende tijd zal Kees Duerink op zoek gaan naar andere 
(gebruikte) tafels. Bij voorkeur tafels die enige gezelligheid uitstralen. 
Het bestaande interieur in de kantine is aan vervanging toe.                          
-De commissie Oud Papier is nog drukdoende met het zorgen voor 
plaatsing van een container. Zij is in gesprek met de gemeente en in 
afwachting daarvan hoopt zij tot een gunstig  besluit te komen.   
 

Vacature secretaris 
-Tot nu toe hebben zich geen gegadigden gemeld. Wenselijk is, dat 
zich een kandidaat meldt voor de ALV. Gebeurt dit niet, dan zal ik me 
herkiesbaar stellen en mijn inzet tijdelijk zijn totdat zich een  
gegadigde meldt. Ben jij dat, schroom niet en bel voor meer  
informatie. Je komt in een welbespraakt team terecht en krijgt van 
allen de nodige ondersteuning. Dan krijgen we het misschien toch nog 
rond voor de ALV. Stel jij je kiesbaar? Zie de website voor meer 
informatie.  
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Parallelweg 7a 
3931 MS Woudenberg 
 
Met vestigingen in : 

Barneveld - Ede (Citroen) - Ede (Peugeot) - Ermelo - Lunteren - Nunspeet 
Veenendaal - Voorthuizen - Wageningen - Woudenberg 

www.versteegbuurman.com 

Ook voor schade - onderhoud - lease 

AUTO VERSTEEG BUURMAN 
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In Memoriam Bram Kruseman 
 

Geheel onverwacht is Bram Kruseman op 83 jarige leeftijd 
overleden. Bram was lid van De Hakhorst sinds juli 1998.  
Iedereen kende Bram als een vriendelijke, ogenschijnlijk ietwat  
teruggetrokken man. Maar Bram was een zeer betrokken lid van 
onze club. Als je met hem in gesprek kwam merkte je hoe sociaal 
en meelevend en betrokken Bram was. Aan gespreksstof geen  
gebrek.  
Jarenlang heeft hij veel tijd gestoken in het geven van cursussen 
voor beginners en voor gevorderden. Ging het over techniek en  
tactiek dan wist Bram hier alles van. Hij heeft er zelfs een heel 
boekwerk over geschreven met duidelijke uitleg en met  
tekeningen. 
Eerder heeft Bram veel tijd gestoken in de Adviesgroep Aanpassing 
Accommodatie. Vele uren van analyseren, inventariseren, prioritei-
ten opstellen, vaststellen van de beschikbare financiële middelen, 
het overleg met andere clubleden, niets was Bram te veel.  
Bram speelde als gedreven bouler lange tijd mee in competities.  
Ik wens zijn echtgenote Anna, zijn kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe. 
  
Ad Kooijman 
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Zo langzaamaan ontluikt de lente en ook de kriebels voor het  
petanquespel komen steeds meer naar boven. Gelukkig laten de  
regels het toe dat wij voorzichtig weer kunnen beginnen met spelen.  
 
Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter  
afstand, individueel of in teamverband met niet meer dan vier  
personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en 
kleedkamers zijn gesloten.  
 
Inmiddels zijn de eerste speelmiddagen bij De Hakhorst al weer  
achter de rug. Wij hebben bewust gekozen voor een ruime opzet om 
te kunnen spelen. Er zijn 4 banen beschikbaar per doublet.  
Met deze bezetting is het overzichtelijk voor de corona-coördinator. 
 
Terwijl ik dit schrijf en de ontwikkelingen zie op het coronadashboard 
heb ik niet de verwachting dat versoepelingen snel doorgevoerd  
zullen worden. Het reserveringssysteem is daarom tot april op deze 
wijze ingericht. Mocht de belangstelling van de leden om te willen 
spelen toenemen dan is het mogelijk om extra speelmiddagen daarin 
op te nemen. De avondklok is ook zo’n issue. 
Mocht die ons daarin speelruimte geven dan  
zullen wij  zeker overwegen om ook ’s avonds 
weer te gaan spelen. 
Voorlopig is het alleen mogelijk om doubletten 
te spelen zonder van team te wisselen.  
Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden,  
uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging zijn 
niet toegestaan. 
 
De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van  
13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals 
binnensportaccommodaties. Dus ook bij De Hakhorst. 
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Ondanks al deze regelgeving hopen wij dat u weer kunt genieten van 
ons prachtige jeu-de-boulesspel en wensen wij een ieder veel  
speelplezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook nu sluit ik af met de opmerking dat als u vragen heeft u deze 
kunt mailen naar de sportcommissie. Ons email adres is 
sc@jbcdehakhorst.nl.  
Zeker nu er een nieuwe spelregelgeving van toepassing is zou dat 
best wat vragen kunnen opleveren. 
Nogmaals veel plezier en denk aan uw gezondheid. 
 
Namens de sportcommissie, 
Anton Kunenborg.  

mailto:sc@jbcdehakhorst.nl
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Op maandagmorgen 8 maart heerste er na lange tijd weer volop  
bedrijvigheid op de club. De baancommissie verwijderde de dekzeilen 
met bijbehorende stenen en de kluscommissie deed graafwerk voor 
de plaatsing van de reeds lang wachtende garderobe unit. 
Na het opvouwen van de dekzeilen kon geconstateerd worden dat die 
zeer goed geholpen hadden tegen ongewenste grasgroei in de winter. 
  
Succes en groeten, 
Max 
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Vorig najaar hebben 3 mensen het vrijwilligerswerk voor het groen 
om verschillende reden moeten beëindigingen. 
We hebben gezellig bij elkaar gezeten en afscheid van elkaar  
genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het  zou geweldig zijn als er weer mensen zich aanmelden zodat het 
voor de overgebleven vrijwilligers goed te doen is om het groen 
rondom de banen en het gebouw er verzorgd uit te laten zien. 
 
Op dondermorgen komt de groengroep bij elkaar. Rond kwart voor 
negen beginnen we met koffie en we stoppen met werken 
rond  11.30 uur. De werkzaamheden beginnen in het voorjaar en  
eindigen in het najaar. 
Heb je  geen ervaring met tuinwerk? 
Er zijn mensen die je graag uitleg geven en dan komt het best goed. 
 
We nodigen je uit  kennis te maken en een ochtend mee te draaien 
om te ervaren of het iets voor je is. 
Heb je zo nu en dan andere verplichtingen of ga je met 
vakantie dan is het vanzelfsprekend dat daar rekening 
mee wordt gehouden. 
Inlichtingen bij: 
Voorzitter Commissie Groenvoorziening Henk Wardenier.  
06-12083969 
 

Oproep Groenvoorziening 
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  Restaurant de Buurman 
      Complete luxe maaltijd 

 
Eenvoudig te bereiden! Slechts 10 minuten in de oven. 

Keuze uit vlees óf vis, met aardappelgratin,  
verse gebakken groenten en saus. 

Met zorg voor u bereid door  
onze keukencrew! 

 
Maaltijden graag een dag van tevoren  

bestellen via  
033-4321667 

Afhalen op vrijdag en zaterdag  
van 16:30 – 19:00 uur 

Wij kunnen ook bezorgen! 
Kijk op: www.restaurantdebuurman.nl 

http://www.restaurantdebuurman.nl
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functie wanneer info bij 

Penningmeester per direct Ad Kooijman–Irene Maes 

Barmedewerkers per direct Martin Borst 

Coördinator alg. verhuur/party’s per direct Diny Lieben-Irene Maes 

Secretaris vanaf ALV 15 april Irene Maes-Ad Kooijman 

2e Coördinator sponsors per direct Kees Duerink-Ad Kooijman 

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

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

 

 
Overleden 
Bram Kruseman op 5 maart 2021 
 

Totaal aantal leden op 20-03-2021 conform telling onderaan de  
ledenlijst = 227. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 20-03-2021 staan op de website. 



 22 

Herinneringen aan Bram, 
 
Toen ik al weer jaren geleden als nieuw lid rondkeek in de kantine, 
viel het mij op dat ik vaak een man met een grijze baard alleen zag 
zitten, vaak aan hetzelfde tafeltje. Al gauw hoorde ik wie dat was en 
werd mij uitgelegd dat je er goed aan deed een beginnerscursus te 
volgen. Daarbij was er keuze uit de algemene cursus en tireren.  
Cursusleider was de man met de baard, aangeduid met de naam 
Bram Kruseman. Onzeker als ik was heb ik beide cursussen gevolgd. 
Het bijzondere daarvan herinner ik me nog steeds: de stille Bram 
stond enthousiast en breedsprakig voor de groep. Hij praatte  
honderduit en als je een vraag stelde kon je rekenen op een  
zorgvuldig geformuleerd uitgebreid antwoord. Zo ging dat ook tijdens 
de cursus tactiek die ik later bij Bram volgde. Eerlijkheid gebied me 
op te merken dat we soms wel eens vonden dat het korter kon, zodat 
we meer tijd hadden om het geleerde in de praktijk te oefenen.  
Zo was Bram, terughoudend in de groep maar enthousiast over zijn 
hobby voor de groep. 
Veel clubleden hebben Bram als cursusleider leren kennen en  
sommigen zagen er tegenop om tegen hem te spelen. Immers, als je 
alles zo goed weet wordt er gedacht dat je dan ook super goed 
speelt. We weten dat elke wedstrijd anders is en dat iedereen kan 
winnen of verliezen, maar toch. Bram was altijd een geduchte  
tegenstander en bleef dat ondanks wat fysiek ongemak. 
 
In het kader van de besprekingen over de verbouwing van onze  
accommodatie heb ik enkele jaren nauw met Bram samengewerkt. 
Ook toen viel hij op door zeer consciëntieus en breedsprakig  
formuleren. Dat kostte veel tijd. Voor mij dubbel omdat Bram van mij 
verwachtte dat ik precies opschreef wat hij bedoelde, maar dan veel 
korter. Soms leidde dat tot vervolggesprekken op mijn werkkamer en 
die duurden nooit korter dan 2 uur.  
Uiteraard gaat het dan ook wel eens over privézaken en daardoor 
heb ik Bram persoonlijk beter leren kennen.  
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Een aimabele man met een actuaris opleiding als basis voor een lange 
interessante carrière bij één verzekeringmaatschappij in Amsterdam, 
waar hij tevens lange tijd voorzitter was van de Ondernemingsraad.  
 
Bram toonde zich met zijn brede algemene ontwikkeling zeer  
deskundig in het omgaan met cijfers. Dat verklaart natuurlijk de  
manier waarop hij met zijn hobby’s puzzelen, ministeck, postzegels- 
en munten verzamelen omging. Nauwkeurigheid was zijn handels-
merk. Onze club heeft veel baat gehad bij de inzet van Bram en  
persoonlijk heb ik ook het nodige van hem geleerd.  
Zijn overlijdensbericht trof mij ten diepste. 
Een mens, een clublid, een leermeester om nooit te vergeten. 
Bedankt voor alles Bram, we zullen je niet vergeten. 
 
Max 
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Ook in Leusden!!! 
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november2019 

In deze rubriek  houden 
wij onze  leden op de 
hoogte van  ontwikke-
lingen bij onze sponsors 
en eventueel ander 
nieuws van de Sponsor-
commissie.  

Bij de contacten van de sponsorcommissie met onze sponsors blijkt 
steeds weer hoe zeer onze betrokkenheid door hen gewaardeerd 
wordt. Voor een deel van hen is het letterlijk als ondernemer 
‘overleven geblazen’. 
We hopen dat, nu er enige versoepeling komt, ook onze sponsors  
geholpen worden om te blijven volhouden. 
Velen van hen danken jullie voor de klandizie in welke vorm dan ook. 
 
Deze keer willen we blij nieuws delen. Want onze sponsors met 
dienstverlening in de persoonlijke verzorging zijn weer aan de slag! 
We noemen hen hier onder. 
 
Allereerst aandacht voor onze nieuwe sponsor Mondzorg Leusden.  
Kwaliteit staat bij Mondzorg Leusden in hun mondhygiënistenpraktijk 
altijd voorop. 
Mondzorg Leusden aan De Biezenkamp 92 van Desirée Sleijffers en 
Brigitte van der Linden werkt met de nieuwste technieken. 
Zij zijn altijd volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
hun branche en hechten veel belang aan een persoonlijke benadering 
en een prettige, informele sfeer.  
Ook nemen zij ruim de tijd. Ze zijn, naast angstige patiënten en  
kinderen, gespecialiseerd in ouderen.  
Oftewel onze mond is bij hen in goede handen! 
Zij willen graag hun cliënten ontzorgen en streven naar vlekkeloze  
service. 
Kijk maar eens op hun website: www.mondzorgleusden.nl  
of bel naar 033 494 50 10 

http://www.mondzorgleusden.nl
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FYSIO TOLGAARDE,  

de fysiotherapeut die ons beweegt! 
Fysio Tolgaarde is een fysiotherapeut, gespecialiseerd in 
het analyseren van bewegingen en een verkeerd  
bewegingspatroon. Een specialisatie is onder andere de 
Manueeltherapie. 
Ook besteden zij als regel extra aandacht aan een veel voorkomend 
probleem, namelijk klachten over gewrichten. 
Herkent u dit? Bekijk dan hun website of neem de brochure uit het 
flyerrek bij de ingang mee. Neem gerust contact op met Fysio  
Tolgaarde voor een oriënterend gesprek.  
Telefoon 033 494 79 63 of mobiel 06 811 905 09. 

 
    En voor het gebit kun je terecht bij  
   TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK LEUSDEN.  
   Deze is gevestigd aan De Mulderij 6 in Leusden.  

(Ingang naast Meander Medisch centrum Leusden)  
Voor de eigenaresse, mevr. Irena Sabic en haar rechterhand  
dhr. Myskiyc, is dit een 2e vestiging! Zij heeft namelijk al heel veel  
jaren een praktijk op De Isselt in Amersfoort.  
Zij werken samen met de besten op het gebied van implantologen, 
kaakchirurgen, mondhygiënisten en tandartsen. 
En zij zorgen er voor dat er weer vrijuit gelachen en ook weer  
smakelijk gegeten kan worden. 
Vakkundige, leuke mensen, die het vertrouwen zeker waard zijn!  
Wilt u bellen? Tel. 033-7 601 601. 
 
Deela’s Huid- en Voetverzorging, Kollenkamp 8, Leusden, is een  
bekende onder ons. 
Zie ook de advertentie in dit Bouletin.  
Hoe ouder onze huid en voeten worden, des te meer is vakkundige 
verzorging, in dit geval van Deela, aan te bevelen. 
Zij is hèt adres voor huidverbeterende behandelingen. Je bent van 
harte welkom! 
Bel naar 06 234 565 89 



 29 

Trots op onze podo’s! Dat zijn ze bij Rondom Podotherapeuten. 
Want hun podotherapeuten zijn dé zorgprofessionals die gespeciali-
seerd zijn in het onderzoeken, behandelen en voorkomen van   
klachten aan voeten, enkels, heupen en rug.  
Zij helpen om mobiel te blijven. 
Ze beschikken over uitgebreide kennis en specialismen (reuma, sport 
en diabetes).  
En niet te vergeten: ze doen het met alle liefde.  
Rondom Podotherapeuten hebben vestigingen in meerdere plaatsen. 
In Leusden zijn ze gevestigd aan ’t Koendert 8. 
Maak een afspraak via www.rondompodotherapeuten.nl  
of bel 088 11 80 500. 
 

Tot slot noemen we  
Dames en Heren Kapsalon Charly. 
Wat zijn zij blij dat ze weer klanten kunnen 
ontvangen! Met een klein team hebben ze 
alle aandacht en tijd voor de  
haarverzorging. 
Ze geven graag persoonlijk en  
professioneel advies. Gebruiken natuurlijke 

haarproducten en zijn specialist in haarkleuring. 
En je mag ook je persoonlijke kapper kiezen. Want ze zijn niet voor 
niks dé kapper van Leusden met persoonlijke aandacht. 
Afspraak maken kan via de website www.kapsaloncharly.nl of bel 
naar 033 494 13 03. 
Of ga gewoon eens langs aan de Hamerveldseweg 26a.  
Van harte welkom!  
 
En wij verwijzen jullie graag als geheugensteuntje naar onze website 
www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren.   
Je komt dan rechtstreeks op de pagina 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. 
 

http://www.rondompodotherapeuten.nl
http://www.kapsaloncharly.nl
http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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  Arnold’s 
Arnold’s 

Terug naar normaal? 

Door verschillende gebeurtenissen merk ik dat we weer langzaam  
teruggaan naar het oude normaal, voor zover je op sommige punten 
tenminste van normaal kan spreken. Want hoe is het mogelijk dat op 
12 januari het kabinet, bestaande uit VVD, D66, CDA en CU valt over 
de toeslagenaffaire en bij de 2e kamer verkiezingen in maart, dezelfde 
VVD en D66 behoorlijk winnen, de CU gelijk blijft en alleen het CDA 
verliest. Het is dus niet ondenkbaar dat dezelfde partijen het  
volgende kabinet gaan vormen. En dat vind ik niet normaal. Hierdoor 
doen veel stemmers voor de tweede keer een ongekend onrecht aan 
al die gedupeerde gezinnen. 
 
Een beetje dichter bij huis blijvende is mijn voeding, na het darmon-
derzoek waar ik u in het vorige Bouletin over vertelde, ook weer op 
het normale niveau terug. Een week lang heb ik geen volkorenpro-
ducten mogen nuttigen en moest ik de meeste fruitsoorten ook links 
laten liggen. Over het algemeen zijn dit toch producten die je juist wel 
moet eten. Ik ben heel blij dat dit weer normaal is. 
 
Op het moment dat ik aan dit stukkie werk, zondagochtend 11 uur, 
besef ik dat we in de loop van de middag twee mensen op visite  
krijgen. Gewoon gezellig een beetje praten met andere 
mensen, een wijntje of biertje erbij en een uitgebreide 
borrelplank.  
Daarmee zijn we in overtreding, ik weet het. Al ruim een 
half jaar houden wij ons redelijk goed aan alles wat wel 
of niet mag en nu vonden we het tijd worden om er even tegenin te 
gaan. Ik denk dat veel lezers een dergelijke situatie het afgelopen jaar 
ook hebben meegemaakt.  
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Voor ons zal dit weer even het gevoel geven dat het weer een beetje 
normaal is. 
 
Tja, en dan komen we bij onze club. Ook hier mogen we weer terug 
naar normaal. Niet helemaal natuurlijk maar een klein beetje normaal 
mag het toch weer worden. Een beetje het normaal van de zomer van 
2020. We kunnen weer normaal reserveren en we mogen met  
maximaal 32 spelers tegelijk spelen. Met acht spelers hebben we per 
vak een kleine 300m2 beschikbaar en dan praat je over 37m2 per  
persoon. Ruim voldoende om de 1,5 meter afstand in acht te nemen, 
toch? Het belangrijkste is dat we weer “de wei” in mogen.  
Dan krijg ik het beeld voor ogen van rennende en springende koeien 
die na de periode in de stal ook weer het gras op mogen. Een dergelijk 
schouwspel zal het niet worden maar ik verwacht toch zeker weer een 
hoop blijde gezichten te zien en veel gelach te horen. En nu maar  
hopen dat we allemaal snel gevaccineerd wor-
den zodat we weer volledig normaal kunnen 
gaan spelen.  
 
Omdat we weer mogen doubletten zal het 
voor de Sportcommissie het sein moeten zijn 
om de nieuwe competitie met Amicale weer 
op de agenda e zetten. We hebben een paar maanden in te halen dus 
ik ben benieuwd hoe dit opgepakt gaat worden. Het zal in ieder geval 
voor veel mensen een stimulans zijn om weer te komen spelen. 

 
Tot slot wil ik u nog even meenemen naar een  
situatie welke zich voordeed op een doordeweekse 
dag om 11.15 uur. Ik reed langs de drive thru van de 
McDonalds in Hoevelaken en daar stond serieus een 
rij auto’s te wachten om een bestelling op te halen. 
Om 11.15 uur!!!  

Is dat ook het nieuwe normaal dacht ik.  
 
Boule gezellig en doe normaal. 
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 “Het Ommetje” 

 
Speelt u jeu-de-boules als recreant of competitiespeler, in beide  
gevallen moet u over een goede conditie beschikken, zowel  
lichamelijk als geestelijk. Men loopt veel, bukt vaak en moet de score 
goed bijhouden. Juist nu, in tijden van corona, is het van groot  
belang om gezond te blijven.  
 
De Hersenstichting heeft samen met Erik Scherder,  
neuropsycholoog, de telefoon-app “Het Ommetje” in 
het leven geroepen om wandelen nog leuker en  
plezieriger te maken. Ook houdt het uw hersenen  
gezond. 
Door 1 tot 3 x per dag een Ommetje, minimaal 20  
minuten, te lopen krijgt u van Erik ook “Weetjes” (berichtjes) zoals: 
Weetje 4:  Regelmatige beweging kan je weerstand verhogen. 

Dat verkleint de kans op ziektes en infecties, zoals  
 diabetes, virussen en hart- en vaatziekten. 
Weetje 18: Onderzoek wijst uit dat een leefstijl met voldoende 

slaap, gezonde voeding en genoeg beweging bijdraagt 
aan een goede hersengezondheid. Wat goed is voor 
het hart, is goed voor je hersenen! 

 
Naast deze “Weetjes” ontvangt u ook punten in de app. 
Een bijkomstigheid, maar door met anderen te lopen wordt het een 
leuke competitie. 
Het werkt voor een aantal mensen zelfs verslavend (ook voor mij!). 
Je wilt de reeks van wandelingen niet onderbreken! 
 
Nu we weer gaan beginnen met boulen is het dus  
belangrijk dat we in goede conditie op de baan  
verschijnen. 
Ook iets voor U misschien, “Het Ommetje”? 
Veel succes met boulen en wandelen. 
Blijf gezond!                                                    Bep Vos 
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‘t Plein 37, Winkelcentrum Hamershof, Leusden, 033-4941781, www.ruvis.nl. 
Dinsdag: Markt Biezenkamp 8.00 tot 13.00 uur | Vrijdag: Biezenkamp 9.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag: Tabaksteeg Maximaplein 9.00 tot 18.00 uur | Zaterdag: Hamershof 9.00 tot 17.00 uur 

Toen en nu 
 
Toen 
Vanmiddag krijg ik een huis vol visite. 
Wordt het afzien, of wordt het genieten. 
Ze komen op de fiets, 
en dan heb ik zoiets 
van: misschien gaat het vanmiddag wel gieten. 
 
Nu 
Over een week komt er een kennis op visite. 
Als ik eraan denk, kan ik er nu al van genieten. 
Maar die komt op de fiets, 
en daardoor heb ik zoiets 
van: als het maar niet de hele dag zal blijven gieten. 
 
Groeten van Femke 
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Het eerste jaar van De Hakhorst 
 
Over onze club heb ik, Max, een artikel geschreven in bondsblad 
‘Petanque’ van maart. De beperkte plaatsingsruimte was gebonden 
aan strikte voorwaarden.  Daardoor moest de toelichting op de start 
en beginjaren kort gehouden worden. 
Echter, er zijn nog maar weinig leden die weet hebben van de start en 
beginjaren van onze club. Daarom licht ik de ontwikkelingen in het 
startjaar nu nader toe in deze laatste maand van ons 40- jarig  
jubileumjaar. Als bron heb ik de 25- jarige jubileumuitgave van het 
Bouletin geraadpleegd. 
 
De oprichting van Jeu de Boulesclub Leusden 
Het initiatief voor de oprichting van een jeu-de-boulesclub werd  
genomen door twee francofielen, Paul Janssen en Henk de Ridder,  
beiden verzot op het jeu-de-boulesspel. Ze speelden vaak samen op 
een grindpad in hun woonwijk, de Eurowoningen. Na verloop van tijd 
wilden ze liever deelnemen aan de nationale competitie maar daar-
voor moest er wel een jeu-de-boulesclub worden opgericht. 
Omdat er regelmatig belangstellenden stonden te kijken naar hun 
onderlinge wedstrijden, dachten ze dat er wel belangstelling voor een 
club zou zijn. 
Daarom vroegen ze om informatie aan de NJBB en knoopten ze een 
gesprek aan met Rob Bouwer, de exploitant van eetcafé De Hakhorst, 
eveneens een francofiel. Nadat Rob spontaan een deel van zijn  
terrein beschikbaar wilde stellen ging het balletje rollen. 
 
Na een oproep in de Leusder Krant verschenen er 35 belangstellen-
den op de oprichtingsvergadering van de club op 29 april 1980, bijna 
41 jaar geleden, in het eetcafé ‘De Hakhorst’ van eigenaar Rob  
Bouwer. 
Vrijwel iedere Leusdenaar kent die locatie in de wijk Allandsbeek, vlak 
naast onze sponsor ‘Jacco’s cafetaria/ijssalon’. De naam van het  
eetcafé, later restaurant, is enkele keren gewijzigd, maar de  
pannenkoekenboerderij ernaast heet nog steeds ‘De Hakhorst. 
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Clubnaam, bestuur en vrijwilligers 
De vergadering begon om 20.30 uur en na slechts drie kwartier  
discussie over statuten en huishoudelijk reglement was de oprichting 
van de nieuwe club bij hamerslag om 21.15 uur een feit. De naam die 
de initiatiefnemers al hadden gebruikt in hun uitnodiging werd  
gekozen als officiële clubnaam, namelijk ‘Jeu de Boulesclub Leusden’. 
In de pauze werd het eerste bestuur samengesteld: 
H. de Jong, voorzitter, H. Hofs, secretaris/vice voorzitter, N. Bouwer, 
penningmeester(esse), A. de Ridder en J.R. Teunissen, beiden lid. 
Tevens meldden zich de eerste 3 vrijwilligers:  
R. Bouwer, baanonderhoud, M. Joosten en R. van der Werve,  
evenementen. Rob van der Werve is als lid van verdienste nog steeds 
aan onze club verbonden. 
 
Daarna werden in de eerste ALV besluiten genomen over een aantal 
praktische zaken: 
- de begroting van 1.400 gulden 
- de contributie van 35 gulden per lid 
- de aanleg van 3 banen met verlichting 
- de speeltijden op dinsdag- en vrijdagavond en zondag de hele dag 
- beschikbaarheid van de banen voor niet-leden op de andere dagen 
- de planning van de officiële openingsdatum op 23 mei 
 
De officiële opening en naamswijziging 
De opening van onze club op 23 mei 1980 door burgemeester  
Rademaker werd een feestelijke aangelegenheid. De eerste wedstrijd 
werd onder grote belangstelling gespeeld tussen de burgemeester en 
wethouder Mandemaker. De tevens uitgenodigde wethouder Van 
Woudenberg kwam te laat maar mocht alsnog meedoen aan de reeds 
begonnen openingswedstrijd. Daardoor werd het een bijzondere  
driemans tête-à-tête, die werd gewonnen door de burgemeester met 
12 (?)-9-4. 
De feestvreugde werd vergroot door leuke dansjes van de Gouden 
Klomper Dansmariekes en muziek van de 7-mans Totus Dixieland Jazz 
Band. 
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Al met al een stijlvolle en  
feestelijke start van onze club. 
Omdat iedereen in de wandel-
gangen zei te gaan boulen bij  
‘De Hakhorst’ werd in de ALV 
van 9 december 1980  
besloten de clubnaam te  
wijzigen in ‘JBC De Hakhorst’.  
 

Het ledenaantal was toen in korte tijd al gegroeid tot bijna 60 leden. 
 
Zo is het begonnen, bijna niet meer voorstellen als we zien hoe de 
club verder is gegroeid en in 1996 is verhuisd naar ons huidige  
vertrouwde boulodrome aan het Sluisje. 
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Foto Ronald Kersten 
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Cijfertjes…   
  
Wat een cijfers zijn de laatste tijd 
om onze oren gevlogen. 
Verkiezingen, Corona,  
Steunfondsen. 

Het leven lijkt tegenwoordig uit cijfers te bestaan, je kan geen krant 
openslaan of de tv aanzetten en hoppaa er worden weer een reeks 
cijfers over ons uitgestort. Aan miljarden geen gebrek lijkt het. 
Als financieel mens maak ik mij daar ook schuldig aan. 
Elke ochtend maak ik trouw de Sudoku van het AD om de hersenpan 
aan het werk te houden. 
De jaarrekening van JBC De Hakhorst is weer samengesteld en geeft 
inzicht in de financiële “thermometer” van de Club. 
Op de ALV zal deze besproken worden, hopelijk zijn jullie nog niet  
cijfer-moe. 
Mocht dat wel het geval zijn, lees dan pagina 1 van de Jaarrekening 
‘het verkorte overzicht’ dan heb je het belangrijkste gehad. 
 
Op verjaardagspartijtjes maak ik meestal goede sier door het  
volgende cijferraadsel: 
“De gemiddelde diepte van een beek bedraagt 75 cm en toch is er 
een drenkeling ( 1:80mt)  door de brandweer gered. Ra, ra hoe kan 
dat? “  
Gelukkig breken er weer tijden aan dat getallen niet ons leven  
beheersen, de lente is aangebroken. De natuur start weer op zonder 

zich maar iets van cijfertjes aan te trekken. 
Het enige getal wat echt belangrijk is voor 
onze boule-toekomst is de temperatuur die 
het buiten spelen weer aantrekkelijk maakt.  
Het opstarten gaat nog met de nodige  
Voorzichtigheid, maar er verschijnt licht aan 
de horizon. 
 
Veel plezier Diny 
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Sponsors JBC De Hakhorst 

Afas Software Inspiratielaan 1 Leusden 

Auto Versteeg Buurman Autodealer/garage    Parallelweg 7A Woudenberg 

Baas Optiek Opticien    ‘t Plein 34 Leusden 

De Buurman Restaurant    ‘t  Plein 1 Leusden 

De Korf Bowling/restaurant    De Smidse 14 Leusden 

Decokay van Slooten Huisinrichting/ 

 Schilderwerk    Hamersveldseweg 22c Leusden 

Deela Huid-/voetverzorging    Kollenkamp 8 Leusden 

Dennis Timmer Keurslager    De Biezenkamp 21-23 Leusden 

Dragon City Chinees restaurant    De Biezenkamp 4f Leusden 

Foto Verhoeff Foto/video/computer    De Brouwerij 12 Leusden 

Fysio Tolgaarde Fysiotherapie    Tolplaats 11 Leusden 

Greefhorst Fietsen    Hamersveldseweg 75 Leusden 

Herbrink Makelaars o.g.    Hamersveldseweg 56 Leusden 

Indonesiah Indah Afhaal en catering    De Biezenkamp 17 Leusden 

Interly Streetwise marketing    Philipsstraat 5 Leusden 

Jacco’s Cafetaria Cafetaria/ijssalon    Lepelaar 7 Leusden 

Jeroens Paviljoen Restaurant    ‘t Erf 14 Leusden 

Jules Voogt Schilderwerken    Stationsweg 408 Scherpenzeel 

Kapsalon Charly Dames/herenkapper    Hamersveldseweg 26a Leusden 

Kippie Leusden Kipspecialiteiten   ‘ t Plein 31 Leusden 

Laurens IJzerwaar/gereedschap    Hamersveldseweg 6a Leusden 

Midland Tours Busreizen    Hoefslag 92 Nijkerk 

Peters Fietsen Fietsen    De Biezenkamp 37 Leusden 

Premis Medical Hulpmiddelen    De Nort 20 Woudenberg 

Primera Poelmann Tijdschriften/tabak    De Grutterij 7 Leusden 

Randijk Bamboe & Hoveniers    Lapeerseweg 1a Leusden 

Rebelz Catering Events@Home    Van Zuijlenstraat 1 Nijkerk 

Rondom Podotherapie  ‘t Koendert 8 Leusden 

RU-VIS Vis-speciaalzaak    ‘t Plein 19 Leusden 

Scheerder Drankenhandel Textielweg 20 Amersfoort 

Snel Era Makelaardij Hamersveldseweg 49 Leusden 

Spek & van den Beld Notariaat Hamersveldseweg 65 Leusden 

Succlean Schoonmaakbedrijf Grasdrogerijweg 23 Leusden 

Tandprothetische Praktijk 

                   Leusden  Kunstgebit/tandtechniek De Mulderij 6 Leusden 

The Read Shop Express Kantoor/boekhandel Biezenkamp 164 Leusden 

The Travel Company Reisbureau Verdouw De Smidse 14 Leusden 

Van de Burgwal Wonen en slapen Zwarteweg 8 Leusden 

Van Veluw Timmerbedrijf Zegheweg 31 Woudenberg 
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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 Bep Vos redactie 033-4940724 

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 Tjitske Moro vz. algemeen 0622201110 

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 Max Bremer vz. algemeen 033-4942805 

Sponsor Kees Duerink co. algemeen 0655363291 

Sport Anton Kunenborg vz. algemeen 0653950271 

Systeembeheer Anton Kunenborg netw. hard-/

software  

033-2586412 

Verhuur/party’s vacant co. algemeen  

 Diny Lieben 2e co. 0637113335 

Website Max Bremer redactie 033-4942805 
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