
 1 

      

 

    

Juni 2021 



 2 

  
 



 3 

In dit nummer o.a. op paginanr.: 
7. van de voorzitter 9. van de secretaris 15. schoonschrift 
19. ledenmutaties 20. sponsornieuws 23. van wie zijn deze benen? 
26. Arnold’s knipoog 35. puzzel 
 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 21 juni tot 14.00 uur. 
Het Bouletin van juli komt uit op vrijdag 25 juni. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

Sportcommissie-          Anton Kunenborg                   06-53955070        
voorzitter                     sc@jbcdehakhorst.nl 

Voorzitter Ad Kooijman 06-49896145  
  
 
Secretaris Irene Maes 033-944743 
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 
 
Penningmeester vacant 
  
                                               Kees Duerink 06-55363291  
                                                
                                               Diny Lieben-Schuurs                  
                                               
                                               Martin Borst                               06-37560935  
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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 

Hoewel de weersomstandigheden niet erg goed zijn wordt er toch 
weer enthousiast gespeeld op de dinsdag en donderdag.  
Vooral als de zon een beetje meewerkt zijn er veel spelers op de  
banen te vinden. Hopelijk is de zomer nu echt in zicht en komen er 
nog meer versoepelingen van de coronaregels, zodat we weer  
normaal kunnen spelen. Bij slecht weer gaan we nu ook weer binnen 
spelen, maar ondanks het gegeven dat velen van u al zijn  
gevaccineerd, uiteraard wel met in achtneming van alle regels.  
Want het virus is nog altijd overdraagbaar en er zijn nog mensen die 
(nog) niet zijn gevaccineerd. 

 
Intussen is het klussenteam druk met het gereed  
maken van de garderobe. Dit is nog een hele klus. 
Voor de overlast die er nog zal zijn tot deze klus is  
geklaard vragen wij uw geduld. 
 

Deze zomer zal worden begonnen met het vervangen van de oude  
TL armaturen met LED lampen, zowel buiten als binnen. Daarmee  
besparen we veel energie en is het verlichtingsniveau beter.  
De kosten, die hiervoor moeten worden gemaakt zullen wij in ca  
8 jaar hebben terugverdiend door een blijvende verlaging van de  
energielasten.  
 
En zo proberen we de club weer iets beter te maken. 
Ik wens iedereen een fijne vakantie en veel speelplezier. 
 
De voorzitter 
Ad Kooijman. 
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Van de secretaris 

 
De vakantieperiode is in aantocht. Dat betekent dat  
we bij afwezigheid van bestuursleden soms beslissen  
de B.V. te verzetten naar een andere datum. In het geval van de B.V. 
van 17 juni zal de secretaris in geval van dringende aangelegenheden 
de vergadering laten doorgaan. Ontbreken die aangelegenheden dan 
zal het bestuur op 19 augustus weer bij elkaar komen.   
 

Mailbox 
-Aan de pilot van de digitale V.O. sessie (Verenigingsondersteuning 
NJBB) is deelgenomen door zowel de sportcommissie als het bestuur. 
Van beide 1 persoon wel te verstaan. Deze meeting is ervaren als  
opfrissend en informatief. Hierbij spreekt ik voor mezelf.  
Het inhoudelijke: misschien overbodig dit te benoemen, maar bijv. de 
verwarring die is ontstaan bij de versoepelingen van de coronamaat-
regelen. Wanneer je te maken hebt met versoepelingen vanuit de 
rijksoverheid, de NOC*NSF, de NJBB, de gemeente, de media en wat 
te doen vanuit het bestuur en de sportcommissie, dan laat het zich 
raden. Zij zitten niet allemaal op 1 lijn, dus wat is wijsheid: Neem je 
verantwoordelijkheid en blijf vooral die 1 ½ meter afstand bewaren.  
Met elkaar komen we er wel. Zie Nieuwsbrief!               
-Ook heeft er een digitale meeting plaatsgevonden voor o.a. de  
omringende sportverenigingen, geleid door de gemeente. Als  
contactpersoon vanuit JBC De Hakhorst heb ik deze als zeer prettig 
ervaren. De onduidelijkheden werden uitgesproken en een ieder kon 
er lering uit trekken. De informatie over knelpunten etc. zijn door het 
bestuur en de sportcommissie in dank ontvangen en zo kunnen we er 
samen voor zorgen dat een ieders gezondheid “gewaarborgd” blijft. 
Maar ook hier wederom de opmerking: neem je verantwoordelijk-
heid. 
       Vervolg blz. 11 
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Aanverwante zaken        
-Binnen het bestuur zijn er 2 personen bezig met de statuten. Het 
gaat hier voornamelijk om het feit of de inhoud voldoet aan deze tijd. 
Er is reeds geconcludeerd dat er twee items ontbreken.  
Maar de vraag die er nu ligt is, hoe groot is de noodzaak deze toe te 
voegen? Het bestuur zal zich hier verder over buigen.    
-Binnen het bestuur is er gesproken over het straks weer, maar wel 
veilig, binnen spelen, het doubletten, het tête-à-tête, het  
buitenterras, de triplettencompetitie en tot wanneer de CoCo’s/
toezichthouders zich nog dienstbaar moeten opstellen. Meerdere  
onderwerpen waarvan de afspraken met de dag kunnen veranderen. 
Zie Nieuwsbrief.                  
- Wanneer de NJBB-competities dicht bij de aanvangsdatum komen 
zal onze financieel administrator de rekening presenteren bij de  
captains. Dit om te voorkomen dat wanneer er wijzigingen zijn geen 
overmatige betalingshandelingen worden verricht.    
-Met Verhuur en Party’s wordt er op z’n vroegst in het 4e kwartaal 
gestart. Zie je het zitten om 1e coördinator te worden? Neem contact 
op met Diny Lieben-Schuurs of Irene Maes-van der Werff!!!       
-De zitjes in het Boulodrome worden verwijderd. Toeschouwers/
publiek mogen nog steeds niet.     
    

-De papieren Promotiebox van de NJBB is binnenge-
komen. De inhoud berust op het promotieplan dat in 
november 2019 is vastgesteld in de vergadering van 
de bondsraad. Deze box bevat tips en tricks hoe o.a. 
de sport te promoten, meer mensen te enthousias-
meren en daarnaast het product ‘Circuit de Boules’.   
Met Circuit de Boules laat men op een laag- 
drempelige manier jeugdige leden kennis maken met 

belangrijke technieken van de petanquesport. Uitbreidingen hiervan 
worden nagestuurd. Een kopie zal naar de betreffende commissies 
worden gezonden.   
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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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Ook in Leusden!!! 
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 Schoonschrift 
In de regel ontvang je op de administratie zakelijke brieven,  
formulieren en digitale facturen. 
Allemaal opgesteld in printletters, gelijke hoogte en breedte, keurig 
naast elkaar. 
Veel post die een ieder van ons ontvangt is zo opgesteld. 
Terwijl de meesten van ons zijn opgegroeid in een schoolsysteem 
waar schoonschrijven werd aangeleerd. 
Nette zinnen, aan elkaar geschreven woorden en niet te vergeten de 
lussen van sommige letters. Al snel herkende je je eigen schrift. 
Mijn moeder kreeg nog onderwijs in het schuinschrift. Ik had die 
kunst graag willen beheersen want soms had een schoolbriefje,  
vooral voor gymles, best handig geweest als ik die zelf had kunnen  

opstellen:  Diny kan vandaag niet meedoen met gymles want….. enz. 

Hiermee verklap ik meteen dat ik vroeger een bloedhekel had aan de 
gezamenlijke schoolgymles, maar dit terzijde. 
Ook heb ik het kruideniers-bezorgboekje van mijn 
oma nog in bezit. Met sierlijke letters schreef zij 
haar boodschappen in dit boekje. De kruidenier 
haalde de bestelling elke donderdag bij haar op en 
bezorgde de artikelen op zaterdag aan huis en  
vulde de bedragen in achter de bestelregels, ook met een zekere 
zwierigheid. Niet te vergelijken met de kassabonnen waar wij mee te 
maken hebben. 
Je vraagt je misschien af, waarom zit ze zo te kletsen over letters? 
Dat komt door een handgeschreven declaratie die ik mocht  
ontvangen van één van de JBC vrijwilligers. Op de envelop herkende 
ik al dat mooie, schuin geschreven handschrift. De declaratie was in 
dezelfde stijl opgesteld, een feest om te ontvangen en te lezen. 
Pas dan besef je hoe sluipenderwijs het handschrift verdwijnt en de 

efficiëntie zijn intrede heeft gedaan.  
Ik heb me voorgenomen om mijn 
kattenbelletjes en supermarktlijstje 

voortaan in schoonschrift op te stellen, opdat ik de kunst niet  
verleer. 
Diny 
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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 ! 

Mutatie overzicht voor Bouletin van juni 2021 
 
Geen mutaties 
 
Totaal aantal leden op 21-05-2021 conform telling onderaan de le-
denlijst = 226. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 21-05-2021 staan op de website. 
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In deze rubriek  houden 
wij onze  leden op de 
hoogte van  ontwikke-
lingen bij onze sponsors 
en eventueel ander 
nieuws van de Sponsor-
commissie.  

Wat fijn te kunnen melden dat al onze sponsors op enigerlei weer 
actief kunnen zijn en hun diensten weer mogen aanbieden. 
Eigenlijk geldt dat voor alle sponsors, maar voor de ondernemers in 
de horeca gelden nog de beperkingen zoals niet binnen zitten en op 
het terras nog tot 20:00 uur. 

Dus bij dezen de oproep aan jullie: Neem 
eens een terrasje (het weer is er inmiddels 
naar) of bestel een afhaal/bezorgmaaltijd 
bij één van de volgende onze sponsors: 

 
Restaurant de Buurman  
op ’t Plein 1 in Leusden. Telefoon 033-4321667 
(www.restaurantdebuurman.nl) 
Dragon City 
aan de Biezenkamp 4F in Leusden. Telefoon 033-4950466 
(www.dragoncityleusden.nl) 
Indonesia Indah 
aan de Biezenkamp 17 in Leusden. Telefoon 0297-368555 
(www.indonesiahindah.nl) 
Jeroens paviljoen  
aan ’t Erf 14 in Leusden. Telefoon 06-54323786 
(www.jeroenspaviljoen.nl) 
Jacco’s Cafetaria en IJssalon 
aan de Lepelaar 7 in Leusden. Telefoon 033-4941244 
(www.jaccosleusden.nl) 
Activiteitencentrum De Korf met George dining en café Monet  
aan De Smidse 1 in Leusden. Telefoon 033-4946731 (www.dekorf.nl) 

http://www.jeroenspaviljoen.nl


 21 

november2019 

En we hebben positief nieuws! 
Want Sastre Mannenmode in winkelcentrum Hamershof Leusden 
blijft sponsor van onze club. De nieuwe eigenaar, de heer Jan Willem 
van Grootheest, heeft de zaak van Carla Terpstra overgenomen. Hij is 
geen onbekende in de wereld van de mannenmode, want heeft ook 
zaken in Barneveld en Driebergen onder de naam Soels, in Bennekom 
onder de naam Eijgenraam en in Ede onder de naam Toes. 
Sastre mannenmode biedt kleding die bij je past! 
Het assortiment is uitgebreid met o.a. de merken Meyer en  
State-of-Art. 
Goed te weten voor de vaste klanten……Carla en Herman zullen 
nog een paar dagen per week de klanten van dienst blijven. 
En let op hun speciale aanbieding jeans of katoen: 2 broeken 
voor slechts € 89,90! 
 
Baas Optiek aan ’t Plein 34 (winkelcentrum Hamershof) in 
Leusden is hét ideale adres voor oogzorg, contactlenzen, brillen en 
zonnebrillen. 
Het vak van opticien zit hen in het bloed en zij helpen je dan ook 
graag met een deskundig advies op maat, of het nu gaat over  
contactlenzen of brillen.  

Orgreen, Vanni, Gant, en Prada zijn enkele van de  
topmerken in hun assortiment.  
Kijk voor uitgebreide informatie op hun website: 

www.baasoptiek.nl 
Wil je hun collectie met eigen ogen zien? Ga dan langs bij Baas Optiek 
in Leusden. De koffie staat klaar!  
En als lid van JBC De Hakhorst ontvang je 20% montuurkorting! *) 
*) niet geldig i.c.m. lopende acties 
 

Midland tours is al jaren een trouwe sponsor van onze club. 
Het zal jullie niet verbazen dat met name ook de reissector zwaar  
getroffen is door de coronamaatregelen. 
Maar nu kan er weer volop dagtochten en meerdaagse (vakantie)
reizen geboekt worden. 



 22 

En er is nieuws, want vorig jaar hebben Midland 
Tours en Oskam Reizen besloten om de krachten te 
bundelen en samen te gaan werken op het gebied 
van individuele dagtochten en meerdaagse reizen.  

Zij doen dat onder de naam  
Midland Oskam Tours.  

Dus vraag hun brochures aan voor jullie (vakantie, ééndaagse of 
meerdaagse) reizen voor in binnenland of voor naar buitenland. 
Kijk op hun website www.midlandtours.nl of bel 085-7602710. 
 
Ook The Travel Company aan De Smidse 14 in Leusden 
(www.travelcompany.nl) is al jaren een trouwe sponsor van onze 
club.  
Het is een zelfstandig reisbureau en maakt je reis persoonlijk. 
Zij staan namelijk voor een persoonlijke aanpak met (bijna) overal ter 
wereld eigen agenten. 
Er is een up-to-date aanbod en bieden een prijsvoordeel waar je als 
klant blij van wordt. 
Ga gerust eens bij Michael Verdouw en zijn team naar binnen voor 
informatie en oriënteer je onder het genot van een kopje koffie en/of 
thee op een mooie reis. 
Of het nu gaat om een mooie rondreis of een fly-drive, een cruise, 

een camperreis?  
Bij The Travel Company ben je aan het 
juiste adres. 
 
 
 
 

Tot slot verwijzen wij 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.midlandtours.nl
http://www.travelcompany.nl
http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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Van wie zijn deze benen?? 

Wie raadt van wie deze mooie benen zijn tijdens het boulen? 
Als de bar 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 
 
Succes! 
 
De benen in het Bouletin van mei: 
 
Er waren diversen mensen die de naam 
hebben geraden, de dames waren in de 
meerderheid die het goed hadden.  

Maar er kan er maar één winnen. 
Opvallend was echter dat alle dames de benen van Arnold van 
der Loo hebben geraden, dames wat hebben jullie met deze  
benen! Daar zullen wij wel nooit achter komen. Bij de heren was 
er slechts één die het goed had en ook nog bij loting eruit getrok-
ken werd! Dat is Harry Wolters. 
Harry de borrel is voor jou. 
 
Hopelijk zullen er weer veel meedoen om de bovenstaande  
benen te raden. 
Ik hoor graag van jullie. 
 
Vriendelijke groet, 
Joop 
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  Arnold’s 
Arnold’s 

De afgelopen weken ben ik weer veel bezig  
geweest met Covid19 en dan met name wat de  
voortgang van het vaccineren zou kunnen  
betekenen voor versoepelingen binnen onze club. Waar ik me dan 
regelmatig over verbaasde waren de genoemde streefgetallen en  
behaalde aantallen. Welke ambtenaar verzint het om een streefgetal 
van 815.056 te noemen? Vooral die 6 hè. Geen 815.054 of 815.057. 
Nee, 815.056 moet het worden. En dan worden er maar 811.457  
gezet. Dan zit je er mooi 3.599 naast. Maar met de 
lotto had je er wel mooi drie goed gehad.  
Maar goed, ik was er weer zo veel mee bezig dat ik 
er over ging dromen. Lees mee en huiver.  
 
Ik zou de bewuste dag wedstrijdleider zijn en de weersvoorspellingen 
waren niet best. Veel regen werd verwacht dus ik was bang dat ik de 
dertig leden die hadden gereserveerd naar huis moest sturen. Omdat 
de cijfers van de pandemie zeer gunstig waren had de regering ver-
soepelingen doorgevoerd. Er mocht, onder bepaalde restricties ook 
weer binnen worden gesport. Voor ons zou dat betekenen dat er  
binnen alleen maar tête-à-tête gespeeld kon worden. Ik weet dat bij-
na iedereen daar een hekel aan heeft. Omdat ik wist dat gezien de 
leeftijd van onze spelers vrijwel iedereen twee keer gevaccineerd is 
(er wordt gefluisterd dat sommigen al de derde of vierde spuit  
hebben gekregen) stelde ik voor om voor ons de regelgeving wat  
soepeler te hanteren en gewoon te gaan doubletten. Nou zijn er bij 
ons twee mensen aangesteld die de coronaregels moeten bewaken. 
De één heet Co en de ander toevallig ook Co. Co & Co vonden mijn 
voorstel geen goed idee, regels zijn regels. Gezien de voorspelde  
regen voelde ik nu in dubbel opzicht nattigheid. Ik stond weer eens 
alleen en moest gelijk denken aan de eerder die week overleden  
Gerry Marsden. Deze zanger die in 1963 het legendarische  
“You’ll Never Walk Alone” schreef en zong.  
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Wereldwijd wordt dit nummer regelmatig vertolkt en het 
is zelfs het officiële clublied van voetbalclub Liverpool  
geworden. Kippenvel krijg je als er bij elke thuiswedstrijd 
53.294 mensen dit lied uit volle borst meezingen. 

 
Een van de leden die had gereserveerd was Guus Uiterwaard. Guus 
was vroeger boer geweest. Hij had op een dag de pech dat ie met z’n 
trekker tegen de koeienstal reed. 
 
Nou kan een boer niet zonder trekker dus 'n nieuwe mos 'r kommen, 
De schoenendoos werd omgekeerd 't kapitaal geteld, 
En op zaterdag heb Guus de buus naar Rotterdam genommen, 
En in zien binnenzak had Guus een flinken boerentiet met geld. 
 
Om een lang verhaal kort te houden, het ging helemaal mis met Guus. 
Hij spendeerde al zijn geld aan de wilde wieven in Huize Constance in 
Rotterdam. Maar dat was 46 jaar geleden, in 1975. Guus is nu 81 en 
komt al jaren niet meer bij de wilde wieven. Hij vindt zijn plezier nu 
bij De Hakhorst. Vanmiddag zou hij ook komen. Hij had eerder die 
week vernomen dat ook de sexwerkers weer aan de slag mochten en 
dat begon toch weer even te kriebelen. Omdat hij het afgelopen jaar 
bijna geen geld uit had gegeven besloot hij die ochtend een bezoekje 

te brengen aan Coco. Het blauwe pilletje dat hij van zijn 
vriend Joop had gekregen had zijn werk goed gedaan en 
hij had een paar leuke uurtjes. Vol energie verliet hij Coco 
en reed naar onze club. Hij had er zin in. Toen Guus zich 
bij mij meldde moest ik hem vertellen dat we binnen  

gingen spelen en dat het alleen tête-à-tête mocht zijn. Om de  
1,5 meter afstand te kunnen hanteren. Guus wierp tegen dat hij de 
hele ochtend al tête-à-tête had gespeeld en dat was echt niet op  
1,5 meter afstand. Hooguit 1,5 centimeter. Ik verwees hem naar de 
regels en dat Co & Co rondliepen om te controleren of iedereen zich 
daaraan hield. Guus dacht, ik ben er nu toch dus zie wel wie mijn  
tegenstander wordt. De volgende 13 mensen vonden dit één tegen 
één spelletje niks en gingen weer huiswaarts.     
                                                                                   Vervolg blz.30 
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 En toen stond daar Carolientje voor me. Daar behoeft enige  
toelichting. Carolientje wil een man.  
Sterker nog, Carolientje is een mannenverslindster. Dat werd ze in 
1977 toen ze amper 18 jaar was en dat is ze nu op 62-jarige leeftijd 
nog steeds. In al die jaren heeft Carolientje tientallen mannen  
versleten. Geen enkele hield het langer dan twee maanden bij haar 
uit en in het slechtste geval overleefden ze het niet. Goed, dan weet 
u de achtergrond van Carolientje. Ik vertelde haar dat, als ze wilde 
blijven, ze tête-à-tête moest spelen tegen Guus. Haar ogen werden 
groot en ze gilde uit YESSSSSSS. Ze aasde al enkele maanden op die 
ouwe boer en nu deed deze geweldige kans zich voor. Ze huppelde 
naar de baan toe waar Guus bij elke huppel die ze dichterbij kwam 
steeds bleker werd. Kwam nog bij dat het  
blauwe pilletje wat zijn vriend Joop hem had 
gegeven nog niet geheel was uitgewerkt.  
Die middag bleef nog één man spelen waar ik 
dus mee de baan op ging en dat was  
Gerry Marsden. 
(Het was een droom hè). 
Guus en Carolientje op baan 6 en Gerry en ik op 

baan 10. Co & Co keken tevreden toe. Na 15 minuten  
rende Guus gillend het boulodrome uit op de voeten 
gevolgd door Carolientje. Gerry begint spontaan  
“You’ll Never Walk Alone” te zingen en terwijl  
Co & Co, met de armen om elkaars schouder geslagen 
en zichtbaar wolken aerosolen verspreidend  
meebrullen, besluit ik er de brui aan te geven en 

wordt gelukkig wakker.  
 
Rest me nog een anekdote te vertellen.  
Ik had een afspraak bij de kapper en Edith vroeg mij om even langs te 
lopen bij de damesafdeling om twee handdoekjes op te halen  
speciaal voor pluizig haar. Ze weten ervan af. Na afloop van mijn 
knipbeurt loop ik bij het andere gedeelte binnen en zeg dat ik twee 
handdoekjes kom halen. Oh ja, daar is over gebeld, zegt het meisje.  
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 Ik pak ze even in.  
Na een paar minuten drukt ze een papieren tasje in mijn handen en ik 
verlaat de zaak om huiswaarts te keren.  
Halverwege kom ik op het punt waar vroeger 
een oude boerderij stond en waar ze nu  
huizen aan het bouwen zijn. 
Er staan drie bouwvakkers op het dak mee te 
zingen met de radio die uiteraard lekker hard 
staat. Een kijkt mij aan en zegt wat tegen de  
andere twee. Ze kijken nu alle drie naar me en beginnen vriendelijk te 
lachen. Op dat moment besef ik pas dat ik daar over straat loop met 
een knalroze tasje in mijn hand en voel me weer helemaal alleen.  

“You’ll Never Walk Alone” slaat zeker niet op mij.  
 
Boule gezellig zonder  
roze tasje. 
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Foto Ronald Kersten 
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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 
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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 

Sastre Mannenmode ‘t Plein 26 Leusden 

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 
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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 redactie@jbcdehakhorst.nl 

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. bglieben@planet.nl 

Website Max Bremer redactie 033-4942805 
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