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Lidmaatschap JBC De Hakhorst 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Aanmelding kan op elk moment via het aanmeldingsformulier en de 
toestemmingsverklaring, welke te vinden zijn in het clubgebouw   
alsmede op de website van de vereniging. 
Een lidmaatschap eindigt uitsluitend per 31 december d.m.v. een 
schriftelijke opzegging bij de secretaris vóór 1 december van dat jaar. 
 
Lidmaatschapskosten 
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 

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

       http://www.jbcdehakhorst.nl 
Ereleden:  Jos Halla   SNS-bank: IBAN 
  Ton Jacobs †  NL35 SNSB 0907 0054 97 
  
Leden van Verdienste:            Redactie Bouletin  
  Wim van de Berg  E-mail: 
  Rob van der Werve † redactie@jbcdehakhorst.nl 
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In dit nummer o.a. op paginanr.:   
7. van de voorzitter 10. van de secretaris 14. sportcommissie 
18. ITC 22. ledenmutaties-clubkleding  23. koffietoernooi  
26. dinsdagtoernooi 30. cursus petanque 34. sponsornieuws 
38. Arnold’s knipoog 42. oud papier 44. hersenkrakers 
 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 21 maart tot 14.00 uur. 
Het Bouletin van april komt uit op vrijdag 25 maart. 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

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

Voorzitter Ad Kooijman 06-49896145  
  
 
Secretaris Irene Maes 033-4944743 
 secretaris@jbcdehakhorst.nl 
 
Penningmeester Diny Lieben - Schuurs 
  
                                               Kees Duerink 06-55363291                                            
                                               
                    Martin Borst                                06-37560935  
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Januari 2021 
Speeltijden boulen 
 
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!! 
 

Maart 

Zijn er wijzigingen 

dan volgen die door-

middel van de 

nieuwsbrief! 
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  Van de Voorzitter 

Blij dat het weer de goede kant op gaat. 
We mogen weer volop spelen op onze boulebanen. 
Met dank aan de “milde” omikronvariant van het coronavirus. 
Hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat het coronavirus voor sommige 
mensen nog best heftig kan zijn. Voorzichtigheid blijft dus geboden. 
Daarom roep ik iedereen op toch zoveel mogelijk afstand te houden 
van de medespelers.  

 
Zoals ik in de nieuwsbrief al heb vermeld gaat onze  
secretaris per 21 april (dat is de datum van onze  
Algemene Ledenvergadering) stoppen met haar werk. 
Ondanks de oproep om je te melden heb ik tot op  
heden nog geen enkele reactie mogen ontvangen.  
Teleurstellend, want we kunnen als club en als bestuur 

natuurlijk niet zonder secretaris functioneren. 
 
DUS KOM OP: WIE WIL VOOR EEN PAAR JAAR DEZE KLUS SAMEN 
MET DE ANDERE BESTUURSLEDEN OP ZICH NEMEN?????? 
Meld je bij mij of bij een van de andere bestuursleden. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf stormt en regent het.  
Maar we gaan zeker weten richting de zomer. 
Ik verheug me er op weer buiten te spelen en ik hoop u ook. 
Graag tot ziens op de baan. 
 
De voorzitter 
Ad Kooijman  
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Van de secretaris 

 

Op de donderdagochtend van de 17e maart staat  
het bestuur weer klaar om haar parate kennis ten  
toon te stellen en het één en ander uit te spreken  
c.q. organiseren. Zij zijn van alle markten thuis,  
dus mocht je een onderwerp verder uit willen  
diepen, jouw kennis is ons ook wat waard. Maak dan eerst even een 
afspraak met het secretariaat. 
 

Mailbox 
Het is een drukte van belang bij het platform Leusdeninbeweging.nl. 
Vooral wat daaruit voortvloeit. Ook bij JBC De Hakhorst staan we niet 
stil. Reeds meer dan 100 gemeentes werken mee aan het project 
Sjors Sportief. Werp eens een blik op de site 

www.leusdeninbeweging.nl, scrol door het  
menu en vind onder Sjors Sportief de plannen 
die vanuit de sportcommissie in samenwerking 
met het secretariaat zijn gemaakt. Leuk om te 
weten wat wij willen/van plan zijn met de jeugd 
van groep acht. Maar ook de volwassenen  
willen we middels deze site stimuleren te gaan 
bewegen c.q. boulen. Neem eens een kijkje  
aldaar en verwijs je buurvrouw, vriendin,  
dochter etc. (de mannen zijn vanzelfsprekend 
ook van harte welkom) naar 
www.leusdeninbeweging.nl .  

The more the merrier, zeggen we dan. 
(Hoe meer zielen hoe meer vreugd) 
                             
In het Nieuwsbouletin van de NJBB mogen we kennismaken met de 
nieuwe directeur van de NJBB, Olaf Melsen. JBC De Hakhorst wenst 
hem succes met deze carrière-switch.       



 11 

Op 13 april staat er een Ledenbijeenkomst NJBB gepland in  
Nieuwegein en hopen Ad Kooijman en Martin Borst kennis te maken 
met Olaf Melsen.   
 

Aanverwante zaken       

-De maand juli komt al snel om de hoek kijken. En dan vindt het  
E.K. Petanque plaats in ’s Hertogen-Bosch. Daar moeten wij ook iets 
mee. Wat dan? Welnu, de NJBB is drukdoende met het bespreken  
van eventuele plannen en laten ons weldra weten hoe districten en 
verenigingen daaraan betekenis kunnen geven.     
-De eigenaar van het verloren armbandje, zie Nieuwsbrief, heeft zich 
gemeld.         
-Voor het slagen van de Medewerkersdag, 14 mei, gaan Martin Borst 
en Kees Duerink zich aan de voorbereidingen wagen. Het volledige 
bestuur zal die dag alle vrijwilligers van JBC De Hakhorst in de watten 
leggen als dank voor hun zowel fysiek als mentale bijdrage.           
-De stukken voor de ALV van 21 april vorderen gestaag. Eerdaags  
liggen de machtigingen weer op de vensterbank in het clubhuis. 
Mocht je niet aanwezig zijn die avond, een machtiging is ook een 
stem. En die stem wordt gezien als blijk van betrokkenheid naar het 
bestuur.  Laat zien dat je meedenkt, breng je stem wel uit!   
-Vanzelfsprekend geldt dit meedenken ook voor de invulling van de 
vacatures:  
Sportcommissie, Klussenteam, Secretaris, Barmedewerker,  
Sponsors, Medisch, Party/Verhuur.  
Zie website JBC De Hakhorst en/of het publicatiebord van het  
bestuur! Neem contact op met de betreffende commissie of de  
secretaris en dan komt het goed. De ene vacature neemt wat meer 
tijd in beslag dan de andere. Maar daar valt over te praten.  
Taakverdeling schept ook een band. Vrijwilligerswerk, hoe leuk is dat! 
En je krijgt er energie voor terug.    
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Vanuit de sportcommissie. 

Zoals iedereen kijken ook wij als sportcommissie uit naar het  
opheffen van de coronamaatregelen. Met een beperkte bezetting 
vergde het de nodige inzet om in de afgelopen periode van vier maan-
den zo’n 945 reserveringen te beoordelen. Daarvan zijn er 779 goed-
gekeurd en hebben wij toch 122 aanvragen niet kunnen  
honoreren. De afwijzingen zijn gebaseerd op het feit dat de speelmid-
dagen beperkt waren tot 32 spelers. Met name juist die speelmidda-
gen stonden in de belangstelling van de leden. De kans op afwijzing 
werd het grootst als je meerdere keren gereserveerd had in een week. 
Daarnaast zijn er 44 reserveringen door de leden geannuleerd. Dat dit 
nu als taak beëindigd kan worden geeft ons weer ruimte voor andere 
zaken. 
 
Dan kunnen wij bijvoorbeeld denken aan naschoolse opvang.  
Het bestuur is benaderd via het sportnetwerk dat  een BSO met een 
30 tal kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar petanque wil spelen. De 
kinderen komen samen met vier begeleiders naar De Hakhorst.  
De aanvraag ligt er en nu de uitwerking nog.  

Maar daar blijft het niet bij:  ook Sjors Sportief komt 
naar Leusden. Op de website van Sjors 
(www.sjorssportief.nl) kunnen jongeren inschrijven 
op sportactiviteiten van diverse verenigingen in 
Leusden. Door Irene Maes wordt onze vereniging op 
die website onder de aandacht gebracht. 
Toch mooi dat wij als club ons op deze wijze  

verdienstelijk kunnen maken voor de jongeren van Leusden. 
 
Wat wel doorgang heeft kunnen vinden, zijn de maandelijkse toer-
nooien zoals het 1e Dinsdag-van-de-maand-toernooi, het Vrijdagavond 
toernooi en het Koffietoernooi. Deze toernooien waren niet altijd  
 

http://www.sjorssportief.nl
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helemaal volgeboekt.  
Je merkt toch ook dat leden zelf ook voorzichtig zijn om zich te gaan 
begeven in grote groepen.  
Nu de maatregelen verder opgeheven worden zullen daar ook leden 
hun eigen verantwoordelijkheid in moeten en kunnen nemen. 
 
Deze maand start ook de eerste “Leusder Doubletten Competitie” in 
samenwerking met Amicale. Wij  kunnen wel zeggen dat dit toch een 
mijlpaal is met dank aan de grondleggers van de WoDoCo. Wie wij 
ook mogen bedanken is Bert den Uijl die hiervoor de wedstrijdfile 
heeft samengesteld. 
 
In de maand maart worden de competities van de NJBB afgerond : de 
NPC en de WDC. Op grond van een dan half gespeelde competitie  
zullen teams degraderen of promoveren.  
Mocht je uitkijken naar een groot toernooi dan kun je inschrijven 
voor het Hart van Nederland dat op zaterdag 2 april zal plaatsvinden 
als er tenminste 24 doubletten team hebben ingeschreven. 
Een actieve sportcommissie dus die best enige ondersteuning kan 
gebruiken en daar zijn wij ook druk mee bezig. In het volgende  
Bouletin hoop ik daar meer over te kunnen vertellen. 
Mocht dit alles aanleiding zijn tot vragen of opmerkingen dan zien wij 
je reactie graag tegemoet. 
 
Anton Kunenborg,  
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ITC uitslagen van 15 februari 

Er is alleen door de 1e klasse gespeeld, de hoofdklasse begint  
volgende maand. 
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Heeft iemand een boek gevonden van  
Robyn Carr uit de serie Vergin River? 
 
Vermoedelijk vergeten en misschien al voor 
de lockdown! 
Graag contact opnemen met: 
 
Cuja de Weerdt 
 
Tel.nr. 033 4941577  
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033-7854348 
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Mutatie overzicht voor Bouletin van maart 2022 
 
Opzegging m.i.v. 31 december 2022 
Pascale Lhoste op 6 februari 2022 
 
Totaal aantal leden op 18-02-2022 conform telling onderaan  
de ledenlijst = 205. 

Clubkleding bestellen!! 

In de maand maart kan er 
weer clubkleding besteld 
worden. 
In de kantine hangt een  
bestellijst. 
Dus als je iets nodig hebt 
noteer het op deze lijst. 
 
 
Tjitske Moro 
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Koffietoernooi 9 februari 2022 
 
Het toernooi was weer helemaal volgeboekt. Als ik zo de lijst met  
namen van de 32 spelers bekeek dacht ik: dat is best een sterk  
toernooi. De winnaars van het Koffietoernooi van december waren 
ook weer vertegenwoordigd. Maar aan de uitslag zie je dan dat  
petanque toch een verrassend spel kan zijn. Een van de vorige  
winnaars mocht nu namelijk Fanny kussen terwijl ook zijn andere 
twee partijen geen winst opleverden.  Ik heb zelf weer genoten van 
een gezellig toernooi. “Net een gemeente die bij elkaar is, werd er 
gezegd.” Dus dat vroeg ook om een passende begroeting voor de  
spelers. 
Ans en Charlotte hadden de prijzentafel weer prachtig verzorgd.  
Terwijl Anna en Cuja de deelnemers wederom hebben voorzien van 
een hapje en een drankje of een heerlijk bruin broodje kroket met 
mosterd. 
Maar hoe is er dan gespeeld? Ik kan zeggen, ondanks sommige  
tegenvallende prestaties, best goed: leuke partijen gezien met mooie 
uitslagen.  
Uiteindelijk bleek Rikje van Straten de beste van allemaal te zijn deze 
dag, drie gewonnen partijen met een saldo van 25. Tweede werd Wil 
Vendeville (3 +19) en derde Arie Wijnbelt (3 +17).   
Koen Verf, Cees Vendeville en Tiny Ham hadden ook alle partijen  

gewonnen en mochten een prijsje 
uitzoeken. De beste vijf met twee  
gewonnen partijen en de beste vier 
met één gewonnen partij kwamen 
ook in aanmerking voor een prijs. De 
poedelprijs was dit keer voor Dicky 
van Willigenburg. De volledige uitslag 
hangt zoals gewoonlijk op het  
publicatiebord. 
 
Anton Kunenborg, wedstrijdleider 
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Februari: Eerste-Dinsdag-van-de-maand-toernooi  

 
Het heeft even geduurd door alle Corona beperkingen maar op  
1 februari 2022 werd het Eerste-dinsdag-van-de-maand-toernooi  
georganiseerd. Er mochten 32 deelnemers inschrijven en daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. De prijzentafel zag er weer goed verzorgd 
uit, met dank aan Wil Vendeville en Tiny Ham.  
Totaal moesten er drie partijen gespeeld worden. Na de derde partij 
werd het beste resultaat behaald door Antoine Albrecht, 3 + 26 Hij 
mocht met een trots gezicht de goed gevulde mand in ontvangst  
nemen. De tweede plaats was voor Cees Vendeville, 3 + 25 en op de  
derde plaats eindigde Catrien Ruijgrok, 3 + 24.  
Rikje van Straten werd vierde, op de vijfde plaats eindigde Tjitske  
Moro en de zesde plaats met drie overwinningen was voor Arie  
Wijnbelt met als resultaat dat alle deelnemers met drie overwin-
ningen een prijs mochten uitzoeken. Voor de spelers met twee over-
winningen waren er zeven prijzen beschikbaar, met als beste speler 
Ineke Lambers, 2 + 10, gevolgd door Dick Hut, Wil Vendeville,  
Ramazan Ones, Dicky Willigenburg, Tiny Ham en Henk van de Hoek. 

Voor deelnemers met een over-
winning waren er nog drie prijzen  
beschikbaar. De aanmoedigings-
prijs werd uitgereikt aan Mia van 
Vuure en Jopie Voogt.  
De vrijwilligers achter de bar,  
Cilia Verburg en Tom Leijen, 
werden met een hartelijk applaus 
bedankt voor hun inzet.  
 
 
Zo werd een  
gezellig toernooi afgesloten. 
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BEDANKT ALLEMAAL 
 
Op het eerste toernooi van dit jaar, 1 februari, mocht ik tot 
mijn grote vreugde de eerste prijs in ontvangst nemen. 
Dit op zichzelf was natuurlijk al een grote verrassing voor mij. 
De dagen en weken daarna, volgden zo mogelijk nog grotere 
verrassingen in de vorm van de vele felicitaties van heel veel 
leden. Deze reacties hebben mij geraakt en ik wil via deze 
weg iedereen hiervoor enorm bedanken. 
 
DANK JULLIE WEL 
Met vriendelijke groet, 
Antoine Albrecht 
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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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Succesvolle cursus Petanque. 
 
Een vijftal leden van onze club hebben met succes de Basiscursus  
Petanque afgerond. Je bent nooit te oud om te leren en daarom ge-
noot ik van Geurt die als een van de oudste leden van onze vereniging 
zich opgegeven heeft voor deze cursus. Het motto van Geurt: je moet 
in beweging blijven. En daarnaast hij heeft er zeker van opgestoken 
dat onder andere de armzwaai belangrijk is. Dit naast het uitgooien 
van het butje en het bepalen van je donnée. 
Mede door de coronamaatregelen hebben wij de cursus in twee  
delen van elk drie lessen gedaan. 
Doel van de cursus is dat de instructeur (nieuwe) boulers de basisbe-
ginselen van de sport bijbrengt maar hen ook wegwijs maakt binnen 
deze sport en onze vereniging. Aan de hand van het lespakket van de 
NJBB wordt systematisch kennis gemaakt met de petanquesport. Op 
deze wijze krijgen de boulers een goede start van deze sport en laten 
wij ze kennis maken met de technische en tactische uitdagingen van 
petanque. Want wie zelf boult weet: als je eenmaal speelt blijkt het 
een stuk lastiger dan het lijkt.  
In de cursus komen aan de orde de zeven basiselementen, de arm-
zwaai en balafwikkeling, de petanquecyclus, verbeterzone, boule-  
Etiquette en de spelregels maar ook zaken als de website van JBC de 
Hakhorst. 
Ik geniet zelf al van het geven van de cursus omdat je als instructeur 
de boulers de basisbeginselen van de sport bijbrengt 
maar je ze ook wegwijs maakt binnen de vereniging. 
Het basis laspakket van de NJBB is daarbij mijn uit-
gangspunt om de boulers systematisch kennis te  
laten maken met de basisbeginselen. Op deze wijze 
geef je ze een goede start mee waarbij naast de tech-
niek ook de tactische uitdagen aan de orde komen. 
Kortom je geeft de beleving mee dat petanque toch 
niet alleen een sport is voor oude mensen en dat het 
veel plezier geeft om dit te beoefenen. Als dank werd 
de cursus afgesloten op een Franse wijze met een 
mooi wijnpakket, dank jullie wel, 
 



 31 

Maar je merkt ook dat de cursisten voldaan terugkomen als zij mee 
hebben gedaan aan een toernooi en kunnen aangeven dat zij de  
derde plaats hebben bereikt. Heerlijk toch. 
Als er voldoende belangstelling is kan er na de vakantieperiode  
wederom een cursus petanque wordt opgestart. Mocht je belang-
stelling hebben mail het naar de sportcommissie. 
 
Anton Kunenborg, 
Basis Instructeur Petanque  
(BIP-RWL-RSR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Henk            Anne Marie              Catrien              Geert 

Onze inwerkperiode bij de Hank 
 
In de zomer zijn wij lid geworden van JBC De Hakhorst. Leuk om weer 
eens wat nieuws te beginnen! 
Een leuke vereniging, waar we hartelijk welkom werden geheten 
door Truke en Wim! We kregen direct veel informatie over de moge-
lijkheden om te spelen én om iets meer te betekenen binnen de  
vereniging. 
We moesten wennen aan de verschillende mensen.  
Ook, dat er veel leuke mensen bij de vereniging zijn! 
We hadden ons onlangs beiden ingeschreven voor een aanvangscur-
sus. Anton Kunenborg organiseert dit. En dat doet hij erg serieus! Hij 
heeft er –om dit goed te doen- een cursus voor gevolgd.  
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Compleet met wedstrijdfragmenten op het beeldscherm werden wij 
gewezen op de tactische benadering van het spel. En daar zit veel in, 
daar kwamen we wel achter! 
Vervolgens de oefeningen op de baan. Anton had dit goed voor  
elkaar. Hij had bepaalde trajecten en moeilijkheden gecreëerd voor 
ons. De baan met oefeningen was met lijnen afgezet en met extra 
materiaal in gereedheid gebracht, telkens als wij ons om 10 uur  
meldden.  
We leerden: analyseer de spelsituatie; 
een (half)hoge of een rollende bal 
plaatsen; denk aan je zwaai; geen 

kracht zetten; 
ga niet op de 
ring staan; 
plaats je voeten 
goed; kijk voor-
al naar de 
donnée en niet 
naar het but, en 
wijs je bal na. Verder niet! 
Met dit alles in je achterhoofd is het niet alle-
maal gesneden koek voor ons geweest.  
 

Anton was en bleef een heel positief en energieke instructeur. 
Bedankt Anton en bestuur dat dit traject er voor ons was! 
 
Catrien en Henk Ruijgrok 
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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.  

Wanneer jullie dit Bouletin ontvangen, bieden de (beëindigde)  
coronamaatregelen weer alle ruimte om volgens het ‘oude normaal’ 
te kunnen boulen.  
En daarom willen we allereerst op deze plaats onze dank uitspreken 
aan onze sponsors! 
Mede dankzij hun blijvende steun kan ons clubblad het Bouletin  
blijven verschijnen.  
En nu wij weer volop aan het boulen zijn, komen ook onze sponsors 
op de club, middels de TV schermen en de Spandoeken, weer extra in 
beeld. En jullie kennende, zullen wij, op onze beurt, onze sponsors 
blijven steunen! 
 
Hebben jullie het al gezien?  
We kunnen weer naar het schitterende AFAS 
Theater, met in de grote zaal ruim 800 zitplaat-
sen. En ‘14 de musical’ over het leven van  
Johan Cruijff is verlengd t/m 22 oktober.  
(https://www.14demusical.nl/)  
 
Midland Oskam Tours is al jaren een trouwe sponsor van onze club. 
Het zal jullie niet verbazen dat met name ook de reissector zwaar was 
getroffen door de coronamaatregelen. 
Maar nu kunnen er weer volop dagtochten en meerdaagse (vakantie-)
reizen worden geboekt. De nieuwe brochures zijn uit! 
En er is nieuws, want vorig jaar hebben Midland Tours en Oskam  
Reizen besloten om de krachten te bundelen en samen te gaan wer-
ken op het gebied van individuele dagtochten en meerdaagse reizen.  

Maart 2022 

https://www.afastheater.nl/
https://www.afastheater.nl/
https://www.14demusical.nl/
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Zij doen dat onder de 
naam  
Midland Oskam Tours.  
Eén van de nieuwe rei-
zen in hun programma 
zijn de Klaverjasreizen, 
met zowel een 

ééndaagse reis, als met een meerdaagse reis. 
Dus neem hun brochures mee of vraag deze aan voor jullie (vakantie, 
dagtocht of meerdaagse) reizen in binnen- of buitenland. 
Kijk eens op hun website www.midland-oskam.nl  
of bel 033-888 86 86. 
 
Mondzorg Leusden 
Voor een stralende en gezonde lach vestigen wij in deze rubriek graag 
de aandacht op onze sponsor Mondzorg Leusden van Desirée 
Sleijffers en Brigitte van der Linden aan De Biezenkamp 92. 
In hun mondhygiënistenpraktijk zorgen zij voor de gezondheid van 
jullie mond en gebit. 
Zij werken met de nieuwste technieken en zijn 
volledig op de hoogte van de laatste ontwikke-
lingen in hun branche en hechten veel belang 
aan een persoonlijke benadering en een 
prettige, informele sfeer.  
Kwaliteit staat bij Mondzorg Leusden altijd 
voorop.  
Ook nemen zij ruim de tijd. Ze zijn, naast ang-
stige 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.midland-oskam.nl
http://www.mondzorgleusden.nl
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Een ieder die graag de fiets pakt, is meer 
dan welkom bij Peters Fietsen. 
Inmiddels zijn ze verhuisd naar de  
Zwarteweg 7, Leusden. 
Of het nu gaat om een servicebeurt voor je 
huidige fiets of om eens te kijken naar een 

nieuwe (elektrische) fiets, je bent bij Harrij-Jan en zijn team aan het 
goede adres. 
Openingstijden:  Maandag, dinsdag en woensdag op afspraak. 
   Donderdag en vrijdag van 9:00 - 17:00 uur. 
Peters Fietsen is ook een eBike Expert, en bereikbaar onder  
telefoonnummer 06-43286991.  
 
Hierbij vestigen wij ook graag de aandacht op JEROENS PAVILJOEN, 
gevestigd op het aan ’t Erf 14 in de Hamershof Leusden.  
De gezellige gastheer JEROEN biedt met zijn enthousiaste team in zijn 
schitterend Paviljoen een scala van smakelijke  
verrassingen.           www.jeroenspaviljoen.nl 
Of het nu is om bij het winkelen te kiezen voor een 
koffiestop met wat lekkers erbij, voor een perfecte 
lunch of een heerlijk relaxt loungemo-
ment, genieten is het devies! 
En wat te denken van het gezellige 
terras?! Jullie zijn welkom! 
 
 
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.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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Voor het eerste Bouletin van het nieuwe jaar 
leek het mij geen goed idee om een knipoog 
op papier te zetten. De kans dat een negatie-
ve ondertoon de overhand zou krijgen was te 
groot en daar is niemand bij gebaat.  
Zeker de club niet. Het heeft me daarentegen wel goed gedaan dat 
veel leden hebben aangegeven de knipoog te hebben gemist.  
Dat is voor mij een stimulans om weer achter mijn laptop te kruipen 
en te trachten iets zinnigs, of onzinnigs te tikken. Tja, wat heeft mij de 
afgelopen tijd zoal beziggehouden? In de eerste plaats kom je dan al 
snel uit bij het grensoverschrijdende gedrag van een aantal zichzelf 
mens noemende figuren. Ik probeer mezelf dan te verplaatsen in zo’n 
figuur. Dit kunt u een afwijking noemen en misschien is dat ook wel 
zo. Maar het intrigeert mij wat er in het hoofd van zo’n kerel, want 
het zijn meestal mannen, omgaat. Zat zo’n figuur, net als ik nu, achter 
zijn laptop iets uit te werken, stond hij de vaatwasser uit te ruimen, 

liet hij zijn hond uit, zat hij te kleien of stond hij te  
boulen? En dan ineens komt de gedachte bij hem op om 
een dickpic van zijn jongeheer te maken en deze op te 
sturen naar een vrouw in de stellige veronderstelling dat 
deze daar op dat moment, terwijl ze achter de laptop 
zit, de vaatwasser uitruimt, de hond uitlaat, zit te kleien 
of staat te boulen daarop zit te wachten? Je moet toch 

over behoorlijk wat narcistische trekjes beschikken wil die gedachte 
bij je opkomen. Het zou bij mij in ieder geval nooit kunnen gebeuren. 
In mijn gevalletje zou dat nog best een dingetje worden met als  
eindresultaat geen dickpic maar een dickypic. Hoe dan ook, gezien de 
samenstelling van onze vereniging zie ik het niet zo snel gebeuren dat 
één van onze vrouwelijke leden een dergelijke foto krijgt toegestuurd. 
Mocht dat wel zo zijn dan verneem ik dat graag want dat is weer voer 
voor een volgende knipoog. Verder had ik gehoopt dat we 2022 beter  

  Arnold’s Arnold’s 
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zouden starten dan we 2021 hebben afgesloten.  
Dat viel dan ook wel weer een beetje tegen hoor. Hebben we 2021 
afgesloten met afgelaste toernooien door te weinig aanmeldingen 
(Beaujolais) en Corona (kerst en oliebollen), het eerste toernooi dat 
op de agenda stond voor 12 februari is ook alweer niet gespeeld en 
dat had volgens mij niks met corona te maken want we mochten  
immers weer spelen. Weliswaar met een maximum van 32 spelers 
maar toch, we hadden kunnen spelen. En dan de eerste de beste  
mogelijkheid dat we weer volop open mochten zonder beperkte aan-
tallen en met een normale sluitingstijd zoals 
vermeldt in het Bouletin, vrijdag 18 februari, 
stak Eunice daar een stokje voor. Of in dit 
geval hele bomen. De naam Eunice werd 
door onze eigen KNMI ingebracht bij het sa-
menstellen van namen voor stormen in het 
seizoen 2021/2022. Zij was één van de eer-
ste vrouwelijke wetenschappers die zich  
bezighielden met het klimaat en leefde van 1819 tot 1888. Nou,  
ondanks dat Eunice, al 134 jaar dood is heeft ze behoorlijk haar  
sporen achtergelaten en heeft ze onze eerste vrije avond in 2022  
verpest. Dank je wel meid. Wat er nog meer niet is veranderd is het 
gedrag van een paar leden. Heb ik in juni vorig jaar nog een knipoog 
gewijd aan rotzooi die mensen achterlaten constateer ik nu dat ter 
hoogte van baan 16 in de hal al wekenlang een mondkapje hangt in 
één van de planten die daar staan. Net als bij de dickpic denk ik dan 

wie haalt het in zijn of haar hoofd om in een 
plant een mondkapje te hangen en erger nog, 
wie laat hem daar dan ook gewoon hangen. 
Laat ik van deze gelegenheid gebruik maken om 
de wens uit te spreken dat we vanaf nu weer 
volop kunnen gaan genieten van toernooien en 
competities en dat we allemaal even de moeite 
nemen om onze rotzooi op te ruimen.  
 
Boule gezellig zonder pic en rotzooi 
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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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Aanlevering oud papier neemt toe 
Gedurende de afgelopen maand hebben de media aandacht besteed 
aan onze permanent geplaatste zeecontainer voor oud papier.  
Tevens hebben alle buurtbewoners van het Valleipark opnieuw een 
brief van ons ontvangen over de inzamelmogelijkheden. 
Inmiddels hebben Leusdenaren vanaf 1 februari de mogelijkheid om 
hun papiercontainer met het blauwe deksel door de gemeente terug 
te laten halen. In de bevestigingsbrief die men ontvangt, staan de  
namen van de verenigingen die de mogelijkheid bieden om oud  
papier bij hen in te leveren. Maar onze club is de enige die deze  
mogelijkheid doorlopend biedt, zij het om veiligheidsredenen beperkt 
tot onze openingstijden. Wij hopen hiermee niet-leden als vaste  
klanten aan te trekken. 

Het nieuwe jaar is positief en hoopgevend begonnen. 
Op 11 februari werd de volle container vervangen door een lege.  
Bijgaande foto toont hoe dat in z’n werk gaat. De vrachtwagen  
arriveert met een lege container 
en plaatst die voor korte tijd op 
het P-terrein. Daarna wordt de vol-
le container weggetakeld en even-
eens geplaatst op het P-terrein. 
Daarna wordt er gewisseld. Door 
deze methode hoeft Remondis 
maar één keer te rijden. Dat is  
milieuvriendelijker dan bij andere 
clubs waarvoor twee ritten moeten worden gemaakt (lege container 
brengen en later de volle ophalen).   
De opbrengst was met 2.840 kg goed voor een bedrag van € 113,60. 
Onze penningmeester toonde haar tevredenheid omdat we het geld 
hard nodig hebben door minder contributie-inkomsten en hogere 
kosten. Ons doel is dat er dit jaar 6 containerwisselingen zullen 
plaatsvinden. 
Moraal van dit verhaal: weg met die blauwe bak als onnodige sta-in-
de-weg, lever regelmatig je oude papier af in onze zeecontainer en 
stimuleer dat ook in je netwerk. Daarmee steun je je club! 
Max Bremer 
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HERSEN- 

KRAKERS 
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Commissie Voorzitter, vz            

Coördinator, co 

Taak Telefoon/ e-mail 

Audio/visuele ap-

paratuur  

AVG commissie 

Cees Vendeville 

Irene Maes 

co. algemeen 

Co. privacy 

06-30433079 

033-4944743 

Banen Arie Wijnbelt vz. algemeen 033-4943810 

Begeleiding    

nieuwe leden 

Martin Borst co. algemeen 06-37560935 

Bouletin Bep Vos redactie 033-4940724 

Barrooster 

Distributie Bouletin 

Ria de Weger 

Albert vd Tweel 

co. barrooster 

co. algemeen 

barrooster@jbcdehakhorst.nl 

033-4941476 

Facilitaire dienst Gerrit Blom co. algemeen facilitair@jbcdehakhorst.nl 

06-48936344  

Groenvoorziening Henk Wardenier vz. algemeen  06-12083969 

Kleding Tjitske Moro vz. algemeen 06-22201110 

Klusteam Vacant 

René Luijendijk 

vz. algemeen  

waarnemend 

 

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-/

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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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 Wouden-
berg 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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