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In dit nummer o.a. op paginanr.: 
 
7. van de voorzitter 9. van de secretaris 13. Bep Jacobs 40 jaar lid 
14. bedankt 16. OPA 21. IM Dick Bastmeijer 22. sportcommissie 
27. ledenmutaties 31. sponsornieuws 33. van wie zijn … 36. knipoog 
39. olifantenpaadjes 
 
Kopij inleveren uiterlijk zondag 23 mei 24.00 uur i.v.m. Pinksteren.  
Het Bouletin van juni komt uit op vrijdag 28 mei. 
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 
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  Van de Voorzitter 

Beste mensen, 
 
Zou het einde van de corona perikelen echt bijna voorbij zijn? 
Velen van ons zijn intussen gevaccineerd tegen het virus. 
We kunnen weer op bescheiden schaal boulen. Uitbreiding van het 
aantal speeldagen komt er aan. Vanaf 2 mei op de zondagmiddagen. 
 
Aan de heropening van het terras wordt gewerkt en zodra de  
overheid het sein op groen zet kunnen we weer gezellig op het terras 
met elkaar een drankje nuttigen ook al moeten de coronaregels nog 
wel in acht worden genomen. Maar omdat de meesten van ons al zijn 
gevaccineerd zijn de risico’s aanzienlijk kleiner geworden. 
 
Nog wekelijks wordt er gewerkt aan de garderobe unit. Eerst buiten, 
want dit moet klaar zijn als het terras weer open gaat. Dan moet er 
binnen nog veel worden gedaan om de jassen te kunnen ophangen. 
Ook het sluisje tussen de unit en de hal moet worden dicht gemaakt. 
Dus nog even geduld voordat het helemaal “af” is. 
 
Graag wil ik hier nog even wijzen op de oud papier container, die nu 
permanent achter onze speelhal staat en open is tijdens de speel-
uren. U kunt daar altijd uw oud papier kwijt. Belangrijk, want de  
opbrengst komt ten goede aan onze vereniging. 
 
Tenslotte: de vakantieperiode staat weer voor de deur. Naar het  
buitenland afreizen zal in veel gevallen nog niet gaan. Maar  
Nederland is ook prachtig. Ik wens iedereen die met vakantie gaat in 
elk geval heel veel plezier, in het buitenland of in Nederland! 
 
Graag tot ziens op de boulesbaan. 
 
Ad Kooijman. 
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Van de secretaris 

Vanuit het bestuur kan ik mededelen dat de eerstkomende  
bestuursvergadering op donderdag 20 mei 2021 zal plaatsvinden. 
Wanneer ik meld dat de agenda van de laatste B.V. 30 punten van 
aanhoren/discussie/besluitvorming bevatte, mag je concluderen dat 
de stilte nog steeds niet heeft plaatsgevonden.  
 

Mailbox                   

-Op dinsdag 13 april kwam er via de mail het overlijdensbericht  
binnen van Emmy Bakker-Huitema. Emmy, echtgenote van clublid 
Gerard Bakker, is in het verleden clublid geweest bij JBC De Hakhorst. 
Emmy overleed 11 april op de leeftijd van 86 jaar.                   
-De NJBB heeft inmiddels een nieuwe, gewijzigde uitgave van het 
(RPS) Reglement voor de Petanque Sport aangeboden.  
De wedstrijdleiders e.a. zullen deze eerdaags ontvangen. Er wordt 
één exemplaar in de infomap toegevoegd.                  

-Om de veerkracht van het verenigingsle-
ven over het afgelopen jaar te laten zien 
houdt de RaboBank  een landelijke  
verkiezing Club van het Jaar.  
Erben Wennemars en Typhoon (geloof 
het of niet, zijn werkelijke naam is Imro 
Glenn Lubertus Emile de Randamie)  

roepen als ambassadeurs van de verkiezing alle verenigingen op om 
deze veerkracht te tonen en de vereniging in de schijnwerpers te 
zetten. Het bestuur heeft besloten JBC De Hakhorst hier niet voor in 
te schrijven.                   
 -Via de Matchbeurs wordt er door Kees Duerink, zij het digitaal,  
gezocht naar een ander type tafel/tafelblad. Wordt vervolgd.   
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 -Van de leverancier van onze drank hebben we een compleet  
overzicht mogen ontvangen over de inname van petflesjes. Zij wil de 
flesjes wel ontvangen en de opbrengst aan een goed doel schenken. 
Voor JBC De Hakhorst heeft het weinig zin om de plastic flesjes voor 
het statiegeld op te sparen, omdat het verbruik op de club minimaal 
is.  
 

Aanverwante zaken        
-De ALV, (zie voor de stukken onze website) waarbij het bestuur 
hoopte om deze in maart te laten plaatsvinden, zal naar alle  
waarschijnlijkheid in september aan bod komen. Waarvan akte.                           
-Nu we het toch over hoop hebben, de terrassen mogen open, zij het 
met bepaalde restricties. Omdat we dat graag willen geloven namen 
we onze maatregelen. HELAAS, niets is minder waar. De terrassen 
van sportverenigingen zijn hierop een uitzondering. Personen op het 
terras worden op dit moment als publiek gezien. En publiek is nog 
steeds niet toegestaan.  
Jl. donderdag 22 april, is via de scanapp nlpetanque.nl meer  
duidelijkheid gegeven rondom het gebruik van de terrassen van 
sportverenigingen.  
Momenteel is waarschijnlijk een groot deel van de leden  
gevaccineerd of de uitnodiging is daarvoor ontvangen.  
Het bondsbureau kijkt in samenwerking met vergelijkbare  
sportbonden en NOC*NSF naar o.a. de mogelijkheid 
tot terrasgebruik voor de risicogroep zodra  
verenigingen zijn gevaccineerd.   
Het bondsbureau heeft hierover vanuit het Districts-
beraad al vragen ontvangen mede vanuit onze sport-
commissie.  
Zodra hierover verdere duidelijkheid is, worden we door de NJBB  
geïnformeerd via haar website (neem ook eens een kijkje op onze 
website hierover) en haar nieuwsbrief.  
We zullen nog even geduld moeten hebben, maar er wordt aan  
gewerkt.                    
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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 

 -Vanaf heden vindt een ieder het clubblad Bouletin 
weer in de verdeelkast. Oftewel, hij wordt niet weer 
aan huis bezorgd!  
-Mocht je post aan het bestuur etc. willen zenden, 
dan is het speeladres ook een prima optie i.p.v. de 
postbus;  
’t Sluisje 6, 3831 JV, Leusden.  
 
Irene Maes-van der Werff 
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Bep Jacobs, 40 jaar clublid 
 
In het jubileumjaar van JBC De Hakhorst, 2020, mocht ik 4 clubleden 
bij hen thuis feliciteren met hun 40-jarig lidmaatschap bij “onze”  
vereniging. Zij werden geëerd voor de vele jaren (vanaf de oprichting 
in 1980) die zij trouw zijn gebleven aan de club.   
 
Bep Jacobs vertelde mij, tijdens een bezoekje, dat haar zoons en haar 
echtgenoot Ton Jacobs, haar in datzelfde jaar poogden mee te krijgen 
naar de club. Dat lukte niet. Want wat was er nu zo leuk aan  
“een balletje” opgooien?!  Een jaar later zwichtte ze. In 1981 liet ze 
zich ompraten en vanaf dat moment was Bep niet meer weg te slaan.  
Het sociale gebeuren sprak haar enorm aan en naast het boulen 
kreeg Bep ook als vrijwilliger de smaak te pakken. Ze zorgde op een 
vernuftige manier dat de rode wijn op kamertemperatuur kwam en 
de kosten voor de inkoop van oude jenever op een bijzondere wijze 
laag bleven. Een clubhuis was nog niet in het vizier, dus toiletgebruik 
ging bij de buren. Wel kwam er een piepkleine ruimte waar koffie en 
(fris) drank bewaard bleef. Een loslopend paard op de boulbaan, niks 
was te gek. Bep heeft heel wat uurtjes doorgebracht op haar meest 
favoriete plek aldaar.  
Voor haar trouw aan de club mocht ik op 1 april namens het bestuur 
Bep een bloemetje overhandigen en een blijvende herinnering in de 
vorm van een plaquette aanbieden.  
Bep was verrast maar wist me te  
vertellen dat ze wel wist dat er iets 
dergelijks aan zat te  
komen. 
 
Irene 
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Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen en die prachtige  
herinnering voor mijn 40 jarig lidmaatschap.  
Ja, 40 jaar boulen en plezier hebben, ik mis het nog. 
Door mijn leeftijd en ongemakken kan dat niet meer, maar dit nemen 
ze mij niet meer af. Boulen en een wijntje na, wat een avond. 
 
Ook Irene bedankt, zij kwam het tot mijn verbazing helemaal bij mij 
brengen. Nogmaals, hartelijk dank en veel succes en vooral veel  
wijsheid met jullie vrijwilligerswerk. 
 
Groeten BEP JACOBS. 

Bedankt: 

Hierbij wil ik onze club bedanken voor de mooie bloemen die 
wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig  
huwelijk. 
Door Corona konden wij er niet de aandacht aangeven en het 
vieren zoals wij dat graag hadden willen doen. 
 
Egbert en Anke van Wijk 
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Mijn hartelijke dank voor alle blijken van medeleven bij het  
overlijden van Bram. 
Dank voor de bloemen en de kaarten. 
Dank voor uw aanwezigheid bij de plechtigheden. 
Dank voor de artikelen die in het Bouletin zijn geschreven ter  
nagedachtenis aan Bram. 
Het is jammer dat hij is overleden maar het leven is nu eenmaal  
eindig. 
Onze eerste stappen beginnen al op een doodlopende weg. 
Maar medeleven geeft een prettig gevoel. 
 
Anna Kruseman. 
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Herstart inzameling Oud Papier (OPA) nieuwe stijl 
 
De herstart van Oud Papier (OPA) per 15 april jl. is uitgebreid toege-

licht in een nieuwsbrief over dit onderwerp. 
We zijn overgestapt op permanente plaatsing 
van de bekende grote papiercontainer.  
Dit heeft het grote voordeel dat er niet langer 
een maand gespaard hoeft te worden. Bij elk 
bezoek aan onze club is het nu mogelijk om je 
oude kranten en tijdschriften van de dagen 
daarvoor in de container te deponeren. 
 
 

Voorbereidingen 
Hiermee komt tevens een eind aan de periode van de afgelopen 
maanden, waarin tal van leden zowel telefonisch als per e-mail  
vroegen wanneer de inlevering mogelijkheid hervat zou worden.  
Uiteraard had dat weinig zin gedurende de sluitingsperiode vanwege 
corona. 
Maar we hebben van dat nadeel gebruik gemaakt om te overleggen 
met Remondis en de Gemeente. Remondis ging al snel akkoord met 
de permanente plaatsing. Dat impliceert dat ze op verzoek de volle 
container komen ruilen voor een lege. Bij de gemeente had men een 
luisterend oor in verband met de benodigde vergunning, maar wij  
wilden graag meer weten of inzameling op langere termijn mogelijk 
zou blijven. Dit omdat Amersfoort had besloten hiermee te stoppen 
vanwege de sterk gedaalde prijs van oud papier. Pas in de 2e helft 
maart kwam het verlossende antwoord dat het huidige College geen 
voornemen tot beëindiging heeft. 
 

Veelbelovende start 
Daarna hebben we snel gehandeld. Uiteraard was het best spannend 
hoe jullie zouden reageren. Maar dat viel gelukkig goed uit, ondanks 
het nadeel dat de club voorlopig nog beperkt geopend is.  
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Op de foto sjouwt Dolly Wijnbelt 
de maandenlang opgespaarde 
voorraad per kruiwagen naar de 
container. Goed voorbeeld doet 
goed volgen. Ook zagen we dat er 
leden speciaal even langsreden om  
papier af te leveren, terwijl ze niet 
bleven jeu-de-boulen.  
Dat is precies de bedoeling.  
Je steunt je club met je Oud  
Papier, zoals we eerder zeiden: 
 

‘Als je gaat jeu-de-boulen denk je in ’t vervolg aan OPA’. 
 
Max Bremer 
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Foto Ronald Kersten 
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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 Dick Bastmeijer 
 
Op 25 maart jl. is Dick Bastmeijer plotseling van ons heengegaan.  
Hij werd 84 jaar. 
Dick was lid van De Hakhorst vanaf 1997 tot december 2019, maar 
bleef wel betrokken en zette zijn lidmaatschap om naar  
begunstiger.  
Het boulen ging niet meer. Hij miste de gezelligheid en kwam af en 
toe in zijn scootmobiel (zijn Ferrari, zoals hij zelf zei) nog eens langs 
voor het maken van een praatje en een drankje. 
 
Dick heeft een tijd lang meegewerkt in de groencommissie. Maar 
ook zullen veel mensen hem kennen als bezorger van Het Bouletin.  
Wij zullen zijn altijd aanwezige lach erg missen. 
Ik wens zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe 
met dit verlies. 
 
De voorzitter, 
Ad Kooijman. 
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Als sportcommissie hebben wij op onze laatste vergadering genoten 
van appeltaart bij de koffie. De reden hiervoor was dat wij afscheid 
namen van Eelke die haar werkzaamheden voor de sportcommissie 
gaat beëindigen. Zoals Eelke het zelf aangaf: “ Ik ben niet competitief 
ingesteld en de sportcommissie is toch niet zo mijn ding.”  
Als sportcommissie vinden wij dit jammer omdat Eelke een warm 
pleitbezorgster was voor de recreanten bij onze vereniging. 
Eelke, bij deze onze dank voor al je werkzaamheden voor de sport-
commissie, specifiek het notuleren en we hopen dat je de  
werkzaamheden voor de Lief en Leed nog lang zal blijven doen.  
Als blijk van waardering voor haar werkzaamheden hebben wij Eelke 
een prachtige bos bloemen gegeven. 
 
Helaas moeten wij weer op zoek naar een vervangster/-er die naast 
het meedenken over de activiteiten ook als taak het notuleren wil 
oppakken.  

 
Coronaperikelen 
We hebben nog steeds te maken met Coronabeperkingen. Gelukkig 
lijkt er inmiddels wel wat licht aan de horizon te komen. Vandaar dat 
wij onderstaande vraag hebben gesteld aan Guillaume Spiering,  
Coördinator NJBB-district Midden. 
 
De jeu de boulesverenigingen hebben veelal een ledenbestand van 
personen die op leeftijd zijn. Er zullen straks verenigingen zijn die in de 
maand mei een 100% vaccinatie benaderen.  
Dat brengt ons op de vraag, blijven alle coronamaatregelen dan ook 
van toepassing op deze groep?  
In principe volgen wij natuurlijk de regelgeving zoals vastgelegd, 
maar ik kan mij voorstellen dat vanuit de NJBB daar kritische kantte-
keningen bij gezet kunnen worden richting het ministerie van VWS. 
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Door Guillaume Spiering werd het volgende teruggekoppeld: 
 
Hierbij de laatste ontwikkelingen inzake dit onderwerp. 
Vaccinatieprogramma 
Momenteel is waarschijnlijk een (groot) deel van de leden van de  
vereniging gevaccineerd of de uitnodiging daarvoor is ontvangen. 
Voor de oudere doelgroep is als eerste maatregelen opgelegd, gezien 
die in de risicogroep vallen. Het bondsbureau kijkt in samenwerking 
met vergelijkbare sportbonden en NOC*NSF naar de mogelijkheden 
voor de risicogroep zodra verenigingen (voor het grootste gedeelte) 
zijn gevaccineerd. 
Het bondsbureau heeft hierover ook al vragen ontvangen van enige 
verenigingen en districten. Momenteel is het signaal aangekaart bij 
het ministerie van VWS en hopen we binnen komende weken meer 
duidelijkheid te verwachten. Uiteraard worden de verenigingen  
geïnformeerd via de website en nieuwsbrief zodra hier verdere  
duidelijkheid over is. 
 
Zondagmiddag 
In de laatste nieuwsbrief is gecommuniceerd dat wij op de zondag-
middag weer gaan spelen. Andere mogelijkheden zijn dat teams weer 
kunnen oefenen op de dagen dat wij open zijn. Met het vervallen van 
de avondklok is het weer een optie om te spelen op de vrijdagavond.  
Of heeft u  een voorkeur voor de maandagavond?  Geef uw keuze 
door via de mail:  aan: sc@jbcdehakhorst.nl 
 
Competities en toernooien 
Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten met maximaal 4 mensen 
sporten bij hun sportvereniging. Het organiseren van competities, 
toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige  
activiteiten binnen de vereniging is niet toegestaan. Deze activiteiten 
liggen nu even stil. 
 
 

Lees verder op blz. 25 

mailto:sc@jbcdehakhorst.nl
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NJBB 
De NJBB is bezig om haar opleidingen qua aanbod te herstructureren. 
Voor ons als Hakhorst is het goed om te kijken of wij voor de toekomst 
voldoende wedstrijdleiders en scheidrechters hebben om de  
toernooien zelfstandig te kunnen blijven uitvoeren. 
Diegenen die interesse hebben in een opleiding tot wedstrijdleider of 
scheidsrechter kunnen zich opgeven voor een digitale informatiesessie 
van de NJBB. 
 

Digitale informatiesessie opleidingen 
De planning van de opleidingen in 2021 is vrijwel gereed. Voor 
zowel de BIP, RSR als RWL opleiding. Daarnaast wordt op  
dinsdag 18 mei een digitale informatiesessie gehouden over de 
RSR en RWL opleiding. Deze sessie staat open voor alle  
aangesloten leden. Er zit geen maximum op het aantal deelne-
mers. De digitale sessie wordt van 19:30-20:30 uur gehouden  
via Microsoft Teams. Voor verdere informatie over de planning, 
het aanmelden voor een opleiding en het aanmelden voor de  
digitale sessie. 

https://njbb.nl/digitale-informatiesessie-opleidingen-meld-je-nu-aan/ 
 
NPC 
De inschrijving voor het nieuwe seizoen is gestart. Uiteraard blijft de 
start van het seizoen onder voorbehoud van de geldende maatregelen 
maar wij hebben er vertrouwen in dat we in september op een  
normale manier kunnen starten, mede met het oog op het vaccinatie-
schema.  
 
Openingsplan 
Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenle-
ving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Analoog aan dit 
openingsplan zijn wij als sportcommissie bezig om in beeld te brengen 
welke stappen wij kunnen zetten om de activiteiten weer op te starten.  
Het zou toch mooi zijn om een weer eens een toernooi te spelen toch? 
 
Met sportieve groet, Anton Kunenborg. 
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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 ! 

 

 
 
Opnieuw lid 
Hans Hinfelaar m.i.v. 20-04-2021 
 
Opzeggingen 
Eddy Halberstad eind 2020 
 
Totaal aantal leden op 23-04-2021 conform telling onderaan de  
ledenlijst = 226. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 23-04-2021 staan op de website. 
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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.  

Gelukkig komt er meer versoepeling van de maatregelen vanwege de 
Coronapandemie. 
Dat merken wij, maar ook veel van onze sponsors.  
Wat zijn zij blij! Natuurlijk is het nog maar een begin, maar toch.  
Deze keer besteden we aandacht aan de sponsors waar iets nieuws 
over te melden is.  
 
Zo noemen we Laurens IJzerwaren en Gereedschappen aan de  
Hamersveldseweg 6. 
Sinds kort hebben zij de zaak met maar 
liefst 70 m² extra uitgebreid doordat het 
pand ernaast erbij is getrokken.  
Het geheel is helemaal gemoderniseerd 
en heeft een hele nieuwe frisse  
uitstraling gekregen. 
Zo is er ruimte benut voor een  
zogenoemde grote bakjeswand voor allerlei materialen. 
Het assortiment is daarbij behoorlijk uitgebreid.  
Je kunt er terecht voor alle hand-, elektrisch- en tuingereedschap. 
Ook voor elektra, hang en sluitwerk, loodgietersmateriaal,  
bevestigingsmateriaal, oftewel van A tot Z, zeg maar voor  
Automaterialen tot Zaagbenodigdheden. 
Ook biedt het assortiment ruime keus uit werkkleding en -schoenen. 
Zie ook www.laurensijzerwaren.nl 
! Nog een aardige tip: Vergeet niet aan te melden voor de  
klantenkaart voor punten sparen. 
  

http://www.laurensijzerwaren.nl
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Onlangs stond er een mooi artikel in de Leusder Krant over onze 
drankenleverancier Scheerder. Daar waar Emil Scheerder de  
directeur was, heeft hij eerder dan gedacht de zaak, door zijn  
lichamelijke omstandigheden, overgedragen aan zijn zoon Roel.  
De kop van het artikel luidt: ‘de bovenkamer gaat top’. Een uitspraak 
van Emil aan het adres van de verslaggever om te duiden dat hij nog 
dagelijks kan meedenken met allerlei goede maatschappelijke  
Amersfoortse activiteiten, zoals het runnen van het Seminarie en de 
Fiets Afhandel Centrale. 
En waar Roel de drankengroothandel heeft voortgezet, heeft ook de 
andere zoon van Emil en echtgenote Hetty, Niels, zijn eigen zaak. 
Toch mooi dat op deze manier een trotse vader Emil aan zijn zonen 
blijk kan geven van zijn  trots.  
En laten we hopen dat 
onze bar weer snel 
open kan, zodat  
Scheerder weer snel 
wekelijks kan gaan  
leveren. 
 
De nieuwe brochure van Decokay van Slooten aan de  
Hamersveldseweg 22 is weer uit. 
Onder het motto ‘slim het voorjaar in’ tonen Dabren Wouters en zijn 
team de mogelijkheden bij hun uitgebreide collecties op het gebied 
van raambekleding, vloeren en verven voor binnen en buiten. 
Met hun computergestuurde verfmengmachines 
‘meten’ zij de kleur op en geven professioneel advies 
over het gebruik van hun producten. 
En wat te denken van hun actie: horren zijn goed 
voor de insectenpopulatie. Horren in alle soorten en 
maten. Decokay van Slooten geeft service & advies.  

Zij hebben boeken en kleuren(staal)kaarten die men 
ook mee naar huis mag nemen. Een behangtafel lenen? 
Geen probleem. En met nu aantrekkelijke kortingen van 
wel 15 en 20% op delen van het assortiment. 
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Bij de contacten van de sponsorcommissie met onze sponsors blijkt 
steeds weer hoe zeer onze betrokkenheid door hen gewaardeerd 
wordt. 
We hopen dat, nu er meer versoepeling komt, onze sponsors blijvend 
geholpen worden en zo een goede toekomst tegemoet gaan. 

Zij danken jullie voor de klandizie in welke vorm dan ook. 
 
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.  

Van wie zijn deze benen?? 

Wie raadt van wie deze mooie benen zijn tijdens het boulen? 
Als de club weer geopend is: een gratis consumptie voor de 
vrouw of man die het weet!  Aangeboden door Joop. 

De eigenaar zelf mag niet mee doen! 
 
Weet je wie het is laat het Joop weten per mail:  
joopvankersbergen@ziggo.nl 

http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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Ook in Leusden!!! 
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  Arnold’s 
Arnold’s 

 
De op 20 april door demissionair minister  
president Mark Rutte aangekondigde voorzichtige  
versoepelingen per 28 april klonken mij als muziek in  
de oren. Ik begon spontaan Let It Be te zingen. Als Mark eindelijk eens 
een verstandige, voor ieder weldenkend mens begrijpelijke aanpas-
sing aankondigt zullen The Times Of Trouble snel tot het verleden  
behoren. Vrijwel de hele Nederlandse bevolking was van mening dat 
je met het openstellen van terrassen veel beter controle zou krijgen 
op de 1,5 meter samenleving dan alle flutmaatregelen die tot dan  

waren opgesteld. Wat ik dan wel gelijk dacht 
was waarom niet met ingang van 27 april? 
Koningsdag.  
Bijna iedereen vrij, dus de horeca zou dan 
goede zaken kunnen doen en veel mensen 

zouden gereguleerd van een biertje, wijntje of frisje kunnen genieten. 
Maar Mark vond dat te risicovol. Nee, dan maar liever kiezen voor 
duizenden mensen op een kluitje in parken of andere plaatsen. Je 
moet ervoor geleerd hebben om daarvoor te kiezen. Maar goed, op 
28 april mogen de terrassen weer open dus opportunistisch als ik ben 
schrijf ik gelijk een mail aan ons bestuur waarin ik vraag of onze twee 
terrassen per 28 april bruikbaar zijn en of er voldoende drank in  
voorraad is.  
Ook de bitterballen mogen natuurlijk niet ontbreken want 
we hebben nu eenmaal wat in te halen. Alle leden die tot 
nog toe de weg naar de club weer hebben gevonden  
snakken ernaar om tussendoor of na afloop gezellig aan een 
tafeltje iets te kunnen drinken. Op gepaste afstand uiteraard. Maar 
helaas, de terrassen mogen weer open maar die van de  
sportverenigingen niet.  
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Komt er weer iemand op het lumineuze idee dat, als we na een partij 
boulen even een biertje willen drinken, we ineens geen sporter meer 
zijn maar publiek. En publiek is nu eenmaal niet welkom.  
Hoe ver-zin-je-het? Ook daarvoor moet je doorgeleerd hebben.  
Blijkbaar heb ik dat niet voldoende want zo zijn er nog wel wat  
opgestelde regeltjes die ik maar niet begrijp.  

Zo moet je als speler bij aankomst op de 
club een mondkapje op en als je op de 
baan bent aangekomen waar je die  
middag moet spelen mag je hem weer 

afdoen om vervolgens de hele middag zonder mondkapje te spelen. 
Nergens in Nederland hoef je buiten een mondkapje te dragen maar 
bij ons wel. Bij aankomst. Er mag geen kopje koffie geschonken  
worden maar met een kan water langsgaan bij iedereen mag wel.  
Er mag trouwens alleen geen koffie worden geschonken op de  
speelmomenten want als er op de club gewerkt wordt mag dat weer 
wel (terecht vind ik). En dan mogen ze ook nog eens bij elkaar zitten. 
Als we een beetje creatiever met de regelgeving 
omgaan is er veel meer mogelijk dan wat we nu 
kunnen en mogen doen. Als er her en der in  
Nederland door burgemeesters zuipketen  
oogluikend worden toegestaan is het dan voor 
ons niet mogelijk om iets meer te doen? 
“Speaking words of wisdom” zong  
Paul McCartney. Mark is er mee begonnen, nu de rest nog. Hoe dan 
ook, we zijn weer langzaam op gang gekomen en de leden die komen 
hebben er weer heel veel plezier in. En nu maar hopen dat we niet 
net als vorig jaar weer in de volgende lockdown terecht komen want 
dat zou wel eens de doodsteek kunnen betekenen van veel  
verenigingen.  
Ik zeg, we zijn nu uit de problemen, Let It Be. 
 
Boule gezellig (nog) zonder terras. 
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Olifantenpaadjes. 

 
Dit onderwerp kwam enige tijd geleden voorbij in de media.  
De heer Jan Dirk van der Burg heeft een leuke inkijk gegeven door 
middel van foto’s van deze zogenaamde olifantenpaadjes in  
Nederland.  
Zijn boek behandelt een optimistische aanklacht tegen een land-
schappelijke misstand. Prachtig aangelegde trottoirs, verkeersveilige 
versperringen en idyllisch georganiseerde voetgangersgebieden  
worden met nuchter inzicht veranderd. Olifantenpaadjes zijn het  
bewijs dat mensen zich niet laten dwingen in openbare ruimten. Zo 
ontstaan er nieuwe routes die maar één doel dienen: de kortste of 
snelste weg van a naar b  
vinden. 
 

 
Toch met de fiets er langs 

 
 
Wat hadden we graag een ‘olifantenpaadje’ willen ontdekken om  
onze boules te laten rollen, maar dat zat er helaas niet in. Het risico 
was en is te groot om de aanwijzingen van de overheid te negeren.  
Het is zo menselijk en herkenbaar. Ooit heb ik mij eens laten  
overhalen om aan een cursus ‘sportief wandelen’ mee te doen. Dat is 
geen groot succes geworden, de groep wandelaars kon ik goed  
bijhouden maar niemand wende aan mijn gedrag om bochten af te 
snijden, tussendoorpaadjes te ontdekken en soms als eerste bij de 
finish aan te komen zonder dat ik in zicht was geweest. Zelf noemde 
ik dat efficiënt wandelen echter luiheid was hier een betere term 
voor. Wat dat betreft geeft het Jeu de Boules spel een overzichtelijk 
en een rechttoe en rechtaan loopcircuit. 
 
Allemaal veel plezier op de weg terug naar een mooie Jeu de Boules 
zomer!                      
                                                                                                Diny 
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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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