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Post– en speeladres:
‘t Sluisje 6, 3831 JV Leusden
Telefoon: 033-4320031
E-mail:
secretaris@jbcdehakhorst.nl

Ereleden: Jos Halla
Ton Jacobs †

Website
http://www.jbcdehakhorst.nl
SNS-bank: IBAN
NL35 SNSB 0907 0054 97

Leden van Verdienste:
Redactie Bouletin
Wim van de Berg
E-mail:
Rob van der Werve † redactie@jbcdehakhorst.nl
Lidmaatschap JBC De Hakhorst
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Aanmelding kan op elk moment via het aanmeldingsformulier en de
toestemmingsverklaring, welke te vinden zijn in het clubgebouw
alsmede op de website van de vereniging.
Een lidmaatschap eindigt uitsluitend per 31 december d.m.v. een
schriftelijke opzegging bij de secretaris vóór 1 december van dat jaar.
Lidmaatschapskosten
Eenmalige inschrijfkosten € 11,50
Verenigingsbijdrage € 73,00
NJBB bondsbijdrage € 23,25
NJBB bondsbijdrage jeugd € 11,65
Party’s
De mogelijkheid bestaat om voor een dagdeel onze accommodatie te
huren, bijvoorbeeld voor party’s of bedrijfsuitjes.
Er wordt dan gebould onder begeleiding van Hakhorstleden.
Spelmateriaal en kantinefaciliteiten zijn aanwezig. Ook kan een
buffet worden verzorgd.
Contact: e-mail: verhuur@jbcdehakhorst.nl

2

Februari
2022

B
E
S
T

Voorzitter

Ad Kooijman

Secretaris

Irene Maes
033-4944743
secretaris@jbcdehakhorst.nl

Penningmeester

Diny Lieben - Schuurs
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Sportcommissievoorzitter

06-49896145

Kees Duerink

06-55363291

Martin Borst

06-37560935

Anton Kunenborg
sc@jbcdehakhorst.nl

06-53955070

In dit nummer o.a. op paginanr.:
7. van de voorzitter 10. van de secretaris 17. sportcommissie
18. ledenmutaties 22. Fanny 26. Oudejaarsdag
30. sponsornieuws
Kopij inleveren uiterlijk maandag 21 februari tot 14.00 uur.
Het Bouletin van maart komt uit op vrijdag 25 februari.
Inleveren kopij graag aan: redactie@jbcdehakhorst.nl
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Speeltijden boulen

Januari 2021

Het boulodrome is altijd een half uur vóór
het spelen geopend.
Vanaf 1 juli 2021:
maandag en vrijdag 19.30 - 23.00 uur
dinsdag, donderdag en zondag
13.00 - 16.00 uur
(soms afwijkende tijden, zie de agenda)
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!!

Agenda februari
Zijn er wijzigingen dan volgen die doormiddel van de nieuwsbrief!

Blijf voorzichtig en houdt
afstand!!
Corona is nog steeds in
de buurt!
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Van de Voorzitter

Op bescheiden schaal zijn we weer begonnen
met boulen.
Op het moment dat ik dit schrijf moet de
persconferentie, die verdere versoepelingen
gaat aankondigen, nog komen. Hopelijk komen
de beperkingen te vervallen en kunnen we
weer terug naar normaal. En kan ook onze kantine weer open, want
het is toch wel een groot gemis als we niet met elkaar iets kunnen
drinken.
Zodra dat mogelijk is zullen ook de competities weer beginnen.
Het is verrassend om te zien hoe snel de papiercontainer wordt gevuld. Dat is mede te danken aan onze “buren” in de wijk, die ook hun
oud papier bij ons komen brengen. Het levert een aardig centje extra
op.
Tenslotte wil ik hier vermelden dat ons het bericht bereikte dat
Madeleine sinds enige tijd ernstig ziek is. Hoewel Madeleine sinds
1 januari geen lid meer is van onze vereniging maar velen van u haar
kennen wil ik u dit bericht niet onthouden.
Ik hoop u snel weer te zien op de boulebaan.
Ad Kooijman
Voorzitter
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Van de secretaris
Het ziet er naar uit dat de regelmaat weer terug
gaat komen en het bestuur zich aan haar belofte
kan houden om iedere 3e donderdag van de maand
te vergaderen. Voor de maand februari zal dat de
17e zijn. In de maand januari is het D.B. één maal
bij elkaar gekomen en het voltallige bestuur kon, ondanks de
coronaperikelen toch op 20 januari vergaderen.

Mailbox
Van meerdere clubleden mocht het bestuur een kerstwens ontvangen. Ook in papieren vorm. Namens de bestuursleden dank daarvoor.
Uit de informatie van Leusdeninbeweging.nl (PSB) die wij mochten
ontvangen, blijkt maar al te zeer dat o.a. de verenigingen in Leusden
en omgeving druk doende zijn hun deuren te openen voor de jeugd.
Hierbij een dringende oproep uit name van Gerolf Bouwmeester,
burgemeester van Leusden: De Oranje Vereniging Leusden is op zoek
naar vrijwilligers die, op hun manier, invulling gaan geven aan
festiviteiten verbonden aan het Koningshuis en herdenkingen die
voor Nederland en onze samenleving belangrijk zijn en blijven.
Bent u geïnteresseerd om er mede voor te zorgen dat de Oranje
Vereniging Leusden blijft bestaan? Geeft u dit dan z.s.m. door aan de
huidige voorzitter van de Oranje Vereniging, de heer Robert Scheffer,
te bereiken via de mail robert@rwsivs.nl.

Aanverwante zaken
Vooruitlopend op de agenda van de ALV d.d. 21 april 2022 kan ik
alvast bekendmaken dat de voorzitter Ad Kooijman en algemeen
bestuurslid Kees Duerink zich herkiesbaar stellen.
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Mocht je graag pen en papier te hand nemen en een brief
willen sturen naar de club, gebruik dan het adres van de
secretaris of ’t Sluisje 6, 3831 JV Leusden.
De postbus is half mei niet meer in gebruik.
Het bestuur heeft besloten voor dit jaar de MEDEWERKERSDAG te
laten plaatsvinden op zaterdag 14 mei. Een aantal clubleden zal zich
afvragen: Wat is een Medewerkersdag?
Wel, het bestuur is velen dankbaar voor hun inzet om de club
draaiende te houden. En daarbij geldt zeker ook de uitstraling die er
is. Om die dankbaarheid te tonen zal het bestuur één dag in het jaar al
die vrijwilligers met partner/vriend in het zonnetje zetten middels een
Vrijwilligersdag. Daarbij hoort een (aangepast) lopend buffet,
meerdere partijtjes boulen, maar vooral de gezellige onderonsjes zijn
sfeerbepalend. De vrijwilligers krijgen t.z.t. een persoonlijke
uitnodiging vanuit het secretariaat waarbij zij ook eventuele wensen
omtrent eetgewoontes kenbaar kunnen maken.
Voor de geïnteresseerden onder ons: momenteel staat
JBC De Hakhorst met haar 206 clubleden op de derde plaats.
Les Boules Fleuries (1) en Petangeske (2). Jarenlang heeft
JBC De Hakhorst op de eerste plaats gestaan, dus ik zou zo zeggen:
”Kijk eens om je heen en nodig buur, vriend of familielid uit om te
beleven wat het boulen met je doet!”
OPROEP: Sinds enige tijd hangt er een brievenbus aan het hekwerk
van JBC De Hakhorst. Daarin wordt een 10-tal sportkranten gedeponeerd door een clublid. Nu wil het dat er dan geen post meer bij kan
en het slotwerk is reeds door vernieling vervangen. Dat is de reden
waarom ik vriendelijk doch dringend vraag het bezorgen van die
kranten te stoppen. Het blijkt ook dat er geen interesse is voor die
krant want we deponeren elke maand weer het totale aanbod bij het
oud papier!
Lees verder op blz. 15
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Aan o.a. Project Sjors Sportief zal door de voorzitter van het bestuur
en de voorzitter van de wervingscommissie aandacht worden
besteed. Het betreft hier een fysiek boekje in wording, een uitgave
welke op de basisscholen t.z.t. aan de leerlingen wordt uitgedeeld.
Hiermee poogt men voornamelijk de jeugd, maar ook, zij het summier
de volwassenen te stimuleren om te gaan sporten. Oftewel in beweging te komen. Eind maart wordt het boekje verspreid over alle
scholen in Leusden en Achterveld. De buurtsportcoaches zullen
samen met mascotte Sjors langs alle klassen van de basisscholen gaan
om het boekje te promoten en deze aan alle kinderen te overhandigen. Daarnaast is JBC De Hakhorst uitgenodigd om haar sportaanbod
voor de kennismakingsactiviteiten ook online te zetten. Wordt aan
gewerkt!
Lief en Leed heeft zich het afgelopen jaar behoorlijk ingezet voor
onze medeclubleden. Maar liefst ruim 100 leden en/of aanverwanten
hebben als blijk van medeleven namens JBC De Hakhorst een
bloemetje of kaartje mogen ontvangen. Ook bij meer dan
40 clubleden werd medeleven getoond d.m.v. telefonisch contact.
Het zal meerderen niet zijn ontgaan dat de NJBB dit jaar haar 50-jarig
jubileum viert. Dit gebeurt o.a. in juli middels het E.K. boulen te Den
Bosch. JBC De Hakhorst zal hier extra aandacht aan geven en zich
daarom aanmelden bij het WORD VRIEND VAN HET EK PETANQUE.
In september 2021 werd JBC De Hakhorst vertegenwoordigd door Ad
Kooijman en ondergetekende op de Ledenbijeenkomst van de NJBB.
Het ging voornamelijk over de identiteit van de verenigingen.
Daarnaast werd er veel aandacht besteed over het teruglopen van de
aantallen clubleden bij de verenigingen en de bondsleden. Daarbij
draaide het om de vraag: Hoe staan we er over 5 jaar voor?!
Voor 13 april 2022 staat er een vervolgafspraak gepland van die
ledenbijeenkomst.
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Na een harde lockdown van 4 weken kondigde het kabinet op vrijdag
14 januari versoepelingen aan. Vrijwel direct komt er al een
mailbericht binnen “Met smart wacht ik op het bericht wanneer mijn
cluppie weer open gaat”.
Dat was in samenwerking met de coronacoördinatoren weer snel
geregeld. In dat weekend was het reserveringssysteem op onze
website weer in de lucht en maandagavond waren de eerste
25 leden al weer aan het boulen. Ook de middagen in die week
liepen snel vol met reserveringen en zijn er zelfs al aanvragen
geweigerd om zo ook andere leden in de gelegenheid te stellen te
kunnen boulen.
Kortom dat loopt goed. Fijn hè dat wij weer een balletje kunnen
gooien. Maar je weet ook dat dit alleen mogelijk is met vrijwilligers
en daar zijn wij naar op
zoek. Eigenlijk naar leden
die zich willen verbinden,
meedenken en daar ook
verantwoordelijkheid voor
willen nemen.
Dus voorlopig boulen wij onder de beperkingen van de coronaregels.
En helaas ook met een onvolledige sportcommissie.
Daarom gaat onze aandacht eerst uit naar het weer opstarten van de
interne tripletten competitie. Zodra de regelgeving het toelaat
hopen wij samen met Amicale ook de Leusder Doubletten Competitie
te kunnen starten.
De maandelijkse toernooien, zoals het 1e Dinsdag-van-de-maandtoernooi, het Koffietoernooi en Vrijdagavondtoernooi willen wij in
februari weer van start laten gaan.
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In de maand maart kunnen wij weer gaan denken aan de bijzondere
toernooien.
De tijd voor nieuwjaarswensen is verlopen maar met smart wachten
wij op het bericht dat iemand voor de SC zijn/haar mouwen op wil
stropen.
Anton Kunenborg.

Mutatie overzicht voor Bouletin van februari 2022

Opzegging m.i.v. 1 januari 2022
Madeleine van der Veen
Totaal aantal leden op 22-01-2022 conform telling onderaan de
ledenlijst = 206.
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 22-01-2022 staan op de website.
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033-7854348
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Het verhaal “Fanny”
Ooit overkomt het je, met vakantie in een Frans dorp waar je op een
bankje in de schaduw van een oude boom bij het dorpscafé heerlijk
zit te genieten van een prachtig partijtje petanque.
Plotseling ontstaat er op een van de banen wat rumoer waarop
iemand roept: “Il a fait Fanny”. En als even later een bel klinkt
wandelt iedereen kalm het café binnen waar de patron al gul lachend
met een afbeelding of een plaquette klaar staat. Fanny’s billen moeten worden gekust door de ongelukkige die zojuist een
wedstrijd met 0-13 heeft verloren!
Embrasser of: faire Fanny.
Deze uitdrukkingen worden gebruikt
als men een partij verliest met 0 tegen
13. Van Jean Gourmond weten we dat tegen het
eind van de 19e eeuw Fanny Dubriand bij één
van de eerste verenigingen (te weten Jouve) in
de wijk Croix Rousse in Lyon de gewoonte had
haar achterste te laten zien, om zo de spelers
die met 0-13 hadden verloren te vernederen.
Waren de verliezers gedwongen haar billen te
kussen? We weten het niet. In ieder geval
gebruikt men sindsdien de uitdrukking
‘Embrasser Fanny’ (Fanny kussen of omhelzen).
Maar als we Giacomoni mogen geloven zat het toch anders. Volgens
hem was Fanny aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
serveerster in een café in Grand Lemps in het noorden van Frankrijk.
Zij liet zich omhelzen door verliezers die geen enkel punt tijdens een
spel behaalden. Deze omhelzing was een troost, een schadevergoeding. Tot op de dag dat de burgemeester van de regio ook bij haar
kwam om te worden getroost. Had Fanny iets tegen hem? Het is in
ieder geval zo dat ze boven op een stoel klom, haar rokken omhoog
deed en wat hield ze hem voor?

22

Haar andere wangen, waarop meneer de burgermeester trouwens
zonder blikken of blozen twee dikke klapzoenen gaf.
Dat was het begin van een lange traditie.
Sindsdien, omdat de spelers niet altijd een lieve Fanny bij de hand, of
liever aan de lippen hebben, bezitten veel verenigingen een namaakFanny die ze op een ereplaatsje hebben staan en waar de winnaars
hun slachtoffers mee naartoe nemen en verplichten met een kniebuiging een kus te geven op de billen van Fanny. (Geciteerd uit: “Jeu de
Boules” van Henk Reesink)
De uitdrukking ‘We zullen je Fanny laten kussen’ betekent dan ook: je
krijgt niet de kans om ook maar één punt te scoren!
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Oudejaarsdag met oliebollen en oud papier
Het oudejaar op de club afsluiten in coronatijd met een gesloten
boulodrome?
We vonden toch een oplossing waar veel clubleden positief op
reageerden.
Aan de uitnodiging om een oliebol te komen eten in combinatie met
het inleveren van oud papier werd door velen gehoor gegeven.
Zo kon er gezellig worden bijgepraat en werden er wensen
uitgewisseld onder een winters zonnetje.
Met deze actie bereikten we twee doelen, zowel gericht op sociale
contacten als het geven van gelegenheid voor aflevering van het
opgespaarde oud papier. We hadden tijdig de container laten
verwisselen. Dat was maar goed ook want anders was er onvoldoende
ruimte geweest. Nu was de lege container binnen korte tijd weer
halfvol.
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Ook buurtgenoten leverden oud papier in
Dank zij de medewerking van de zoon van een buurtgenoot kwamen
ook mensen uit het Valleipark hun blauwe papierbak bij ons legen.
Hij had hiertoe opgeroepen via een handgeschreven briefje dat hij
persoonlijk in alle brievenbussen had verspreid. In de week daarvoor
had hij samen met een vriend zelf al papier ingezameld. Zijn vader
beloonde die actie met extra zakgeld. Leuke en spontane actie. We
hopen dat dit zal stimuleren tot herhaling.
Opbrengst 2021
De opbrengst van het oud papier in 2021 werd helaas belemmerd
door langere perioden van volledige en gedeeltelijke clubsluiting.
Maar met € 323,20 voor 8.080 kg mogen we onder die
omstandigheden tevreden zijn.
Voor 2022, onder hopelijk meer genormaliseerde omstandigheden,
zijn onze verwachtingen hoger gespannen. Enkele leden lieten weten
door omstandigheden niet meer in staat te zijn zelf hun papier in te
leveren. Dat is geen probleem want dan halen we het thuis op. Een
telefoontje is daarvoor voldoende.
Max Bremer
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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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In deze rubriek houden
wij onze leden op de
hoogte van ontwikkelingen bij onze sponsors
en eventueel ander
nieuws van de Sponsorcommissie.

Bij de gehouden online nieuwsreceptie van de Gemeente Leusden
werd onze sponsor Interly Streetwise Marketing op bijzondere wijsje
in het zonnetje gezet.
Want burgemeester Bouwmeester maakte bekend dat ondernemer
Maarten van Heugten de gemeentepluim kreeg.
Maarten kreeg deze gemeentepluim voor zijn initiatief als
grondlegger van Steun Horeca Leusden.
Horecaondernemers worden zwaar getroffen door de maatregelen
vanwege het coronavirus. En met de ontvangen gemeentepluim werd
Maarten gecomplimenteerd voor het op vrijwillige basis ontwerpen
van de website www.steunhorecaleusden.nl om de horecaondernemers een steuntje in de rug te geven.
Op deze plaats feliciteren wij onze sponsor Maarten met de
ontvangen gemeentepluim.
En nu we het toch over ‘Steun Horeca’ hebben…
Wanneer we dit Sponsornieuws inleveren bij de redactie van het
Bouletin is nog (steeds) niet duidelijk of ook onze sponsors in de
horeca open kunnen.
Daarom noemen we hen hier nog even, want afhalen en bezorgen
kan natuurlijk wel!
Daarbij snijdt het mes dan aan twee kanten:
Je ondersteunt onze sponsor én je hoeft even zelf niet te koken!
We noemen:
Restaurant De Buurman in winkelcentrum De Hamershof www.restaurantdebuurman.nl
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De Korf aan De Smidse 1 met Restaurant Georg Dining en Monet www.dekorf.nl

Dragon City, chinees restaurant en afhaal aan De Biezenkamp 4f www.dragoncity.nl

Indonesia Indah, afhaal en catering aan De Biezenkamp 17 www.indonesiaindah.nl

Jacco’s Cafetaria en Catering, Lepelaar 7 www.jaccosleusden.nl

Jeroens Paviljoen in winkelcentrum De Hamershof www.jeroenspaviljoen.nl

En weet je? Kopen bij onze lokale ondernemers kan zo maar een
cadeaubon opleveren.
Want twee van onze leden, Hans Salters en Ad van Wessem, wonnen
met de decemberactie van winkelcentrum De Hamershof een
waardebon ter waarde van € 40.
Trouwens, wanneer jullie iemand willen verrassen met een cadeaubon van De Hamershof, dan kunnen jullie deze verkrijgen bij onze
sponsor Foto Verhoeff aan De Brouwerij 12.
En graag laten we jullie weten dat The Travel Company aan
De Smidse 14 in Leusden (www.travelcompany.nl) in deze moeilijke
coronatijd toch de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Dit komt
omdat nu steeds meer mensen een reis(je) wil maken.
The Travel Company 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 zij biedt 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.
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Op deze plaats noemen we graag nog enkele sponsors, die blij zijn
met de onlangs ingestelde versoepelingen.
Deela’s Huid- en Voetverzorging, Kollenkamp 8,
Leusden, is een bekende onder ons.
Zie ook haar advertentie op pagina 38 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 gerust voor informatie of een afspraak naar 06 234 565 89
Tand Prothetische Praktijk
En nu we het toch over lichaaamsverzorging hebben……voor het gebit
kun je terecht bij de 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. Fikret Miskic, 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.
Kapsalon Charly
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. Zij gebruiken
natuurlijke haarproducten en zijn specialisten in haarkleuring.
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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; daar kun
je ook de (kappers)app downloaden, waarmee direct online een
afspraak gepland kan worden.
Natuurlijk kan er ook gewoon gebeld worden naar 033 494 13 03.
Of ga gewoon eens langs aan de Hamerveldseweg 26a.
Van harte welkom!

Hierbij onze dank voor de prachtige bloemen welke wij ter
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk, uit naam van het
bestuur en de leden van De Hakhorst, mochten ontvangen.
Hans en Aly de Vaal

Beste leden van De Hakhorst,
Namens ons allen willen wij jullie hartelijk danken voor
bijzonder mooi geschreven, in memoriam en herinneringen aan
Joop. Wij willen jullie nogmaals bedanken voor alle liefdevolle
reacties.
Met vriendelijke groet,

Tiny, Fred en Brigitte van Kersbergen.
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Commissie

Voorzitter, vz
Coördinator, co

Taak

Telefoon/ e-mail

Audio/visuele ap-

Cees Vendeville

co. algemeen

06-30433079

Irene Maes

Co. privacy

033-4944743

Banen

Arie Wijnbelt

vz. algemeen

033-4943810

Begeleiding

Martin Borst

co. algemeen

06-37560935

Bouletin

Bep Vos

redactie

033-4940724

Barrooster

Ria de Weger

co. barrooster

barrooster@jbcdehakhorst.nl

Distributie Bouletin Albert vd Tweel

co. algemeen

033-4941476

Facilitaire dienst

co. algemeen

facilitair@jbcdehakhorst.nl

paratuur

nieuwe leden

Gerrit Blom

06-48936344
Groenvoorziening

Henk Wardenier

vz. algemeen

06-12083969

Kleding

Tjitske Moro

vz. algemeen

06-22201110

Klusteam

Vacant

vz. algemeen

Ledenwerving

Truke Nielen

vz. algemeen

033-4942076

Lief en Leed

Tjitske Moro

vz. algemeen

06-22201110

Oud Papier

Max Bremer

vz. algemeen

033-4942805

Sponsor

Kees Duerink

co. algemeen

06-55363291

Sport

Anton Kunenborg

vz. algemeen

06-53955070

Systeembeheer

Anton Kunenborg

netw. hard-/

033-2586412

software
Verhuur/party’s
Website

Vacant

co. algemeen

Diny Lieben

2e co.

bglieben@planet.nl

Max Bremer

redactie

033-4942805
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AUTO VERSTEEG BUURMAN

Parallelweg 7a
3931 MS Woudenberg

Ook voor schade - onderhoud - lease

Met vestigingen in :
Barneveld - Ede (Citroen) - Ede (Peugeot) - Ermelo - Lunteren - Nunspeet
Veenendaal - Voorthuizen - Wageningen - Woudenberg

www.versteegbuurman.com
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Openings– en speeltijden

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

De historie van de club
Jeu-de-boulesclub De Hakhorst is opgericht op 29 april 1980. Vanaf
1 mei kon er al worden gebould en op 23 mei werd de accommodatie,
3 banen groot, geopend met een tête-á-têtewedstrijd tussen
burgemeester J.W.M. Rademaker en de wethouders G. van Woudenberg en J. Mandemaker. De burgemeester won met 12 - 9 - 4.
Het feest werd verder opgeluisterd door de Gouden Klomper
Dansmariekes en de 7-mans sterke Totus Dixieland Jazz Band.
Het aantal banen werd binnen enkele maanden uitgebreid naar 5.
Nu staat er een hal met 16 binnenbanen en er is een buitenterrein met
32 banen. De club had in 2020 ruim 260 leden.
Het eerste grote toernooi vond plaats op 26 augustus 1980.
De winnaars waren Janssen/De Ridder. Wel zo leuk, want dat waren
initiatiefnemers/oprichters van de club. Ook nam men al snel deel aan
districtscompetities.
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