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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 senioren € 23,25 
NJBB bondsbijdrage jeugd € 11,65 
NJBB administratiekosten extra lidmaatschap € 5,00 
 
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 11. van de  
secretaris 12. I.M. Henk Heijke 13. vrijdagavondtoernooi 15. sport-
commissie 18. ITC uitslagen 22. ledenmutaties 23. dinsdagtoernooi 
25. koffietoernooi 27. winter doubletten competitie 30. sponsor-
nieuws 34. Arnold’s knipoog 41. bomenkap 
 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 25 april tot 12.00 uur. 
Het Bouletin van mei komt uit op vrijdag 29 april. 
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!! 
 

April 

Zijn er wijzigingen 
dan volgen die  
doormiddel van de 
nieuwsbrief! 
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  Van de Voorzitter 

Gelukkig!!! Alle beperkingen vanwege Corona zijn opgeheven. We 
kunnen weer helemaal vrijuit spelen. Hoewel het virus er nog wel is 
hebben we er weinig hinder van. Hopelijk blijft dat zo. 
In elk geval kunnen alle wedstrijden en competities weer gespeeld 
worden en velen genieten daar met volle teugen van. 
 
We leven toe naar onze ledenvergadering op 21 april.  
U komt toch ook? Er moeten weer belangrijke besluiten worden  
genomen. U vindt de agenda met bijbehorende stukken op onze  
website. Er heeft zich overigens nog niemand gemeld 
als secretaris of bestuurslid. 

Maar dat kan nog steeds, hoor!!!! 
 
Onlangs heb ik inzicht gekregen in de wijze waarop 
steeds weer door een aantal clubleden de prijzentafels 
worden gevuld. De afwegingen die gemaakt moeten worden en het 
puzzelen hoe de prijzen worden verdeeld. 
Het lijkt zo eenvoudig zo’n prijzentafel. Iedereen vindt het normaal 
dat de tafels zijn gevuld, maar nu ik weet wat daarbij komt kijken heb 
ik extra veel respect voor allen die in staat zijn dit werk te doen. 
Geweldig bedankt!!!! 
 
Het wordt zomer, de buitenbanen liggen er prachtig bij en we kunnen 
weer buiten spelen. Ik wens iedereen veel speelplezier. 
De voorzitter 
Ad Kooijman 
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Van de secretaris 

Het bestuur zal, voorafgaande aan de Algemene  
Leden Vergadering op 21 april a.s. van 9.30 uur tot  
12.00 uur haar bestuursvergadering houden.  
Mocht je de behoefte hebben een aandachtpunt uit  
te spreken, meld je dan bij het secretariaat. Dan  
wordt er die ochtend ruimte in de agenda gemaakt.    
Dit schrijven ziet er korter uit dan gewend. De reden daarvoor is dat 
de b.v. van 17 maart is verzet naar 24 maart. Ergo, besluiten zijn er 
dus nog niet genomen wanneer dit Bouletin ter perse gaat. De reden 
van uitstel: Vakantieperikelen en corona. Dan wordt de bezetting van 
het bestuur minimaal. Reden des te meer om je aan te melden als 
toekomstig bestuurslid! Wij zitten verlegen om uitbreiding! 

Mailbox  
Van de bijeenkomst Sportnetwerkborrel op 14 maart bij de Mixed 
Hockey Club Leusden is nog geen verslag binnengekomen. Wij, het 
bestuur, de sportcommissie en wervingscommissie, focussen ons 
hierop, maar, nogmaals, iedere geïnteresseerde is van harte welkom 
op deze maandelijks terugkerende bijeenkomsten.   

Aanverwante zaken 
Dit jaar vindt de 50e editie van de Grote Clubactie plaats. Ook wij 
staan ingeschreven bij de Gouden Jubileumloterij. Daarbij maken we 
4 x kans op € 1000 extra voor de clubkas, t.w. 3 mei, 7 juli, 15 septem-
ber en 10 november.   
Jan de Bruijn, de immer aanwezige notulist (vanaf juli 2017) bij de 
bestuursvergaderingen en de ALV, zal in juni a.s. voor de laatste maal 
het bestuur ondersteunen middels het notuleren. Voor zijn opvolging 
hebben we Henk Ruijgrok bereid gevonden.  Jan, ik kan niet zeggen: 
Ik ga je missen. Ik zit dan namelijk ook aan de zijlijn. 
Bij deze dank voor de prettige samenwerking tussen ons beiden.  
 

Irene Maes-van der Werff 
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In memoriam Henk Heijke 
 
Op 3 maart jl. is Henk Heijke overleden. 
Henk is vanaf 22 juni 1994 lid geweest van de Hakhorst. 
Henk heeft in de periode van 28 november 2014 t/m 26 juli 2017 
een belangrijke rol gespeeld als secretaris van het bestuur.  
Zo heeft hij onder meer de ledenadministratie gedigitaliseerd.  
Henk was zeer accuraat en punctueel. Hij hield alles in de gaten en 
kon moeilijk delegeren. Hij had dan ook een volledig overzicht in 
het functioneren van onze vereniging. 
 
Na het plotseling overlijden van Nanja op 13 juli vorig jaar vertelde 
Henk mij dat hij erg eenzaam was en moeite had het leven weer op 
te pakken. Ook de wil om verder te gaan met leven was  
verdwenen. Per 1 januari jl. heeft Henk dan ook zijn lidmaatschap 
van De Hakhorst opgezegd. 
Niettemin waren er tijdens de crematieplechtigheid op 10 april een 
groot aantal “Hakhorsters” aanwezig.  
 
Wij wensen zijn naaste verwanten veel sterkte. 
 
De voorzitter  
Ad Kooijman 
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Vrijdagavondtoernooi 25 februari 2022 

Na alle maatregelen mochten we weer met meerdere personen gaan 
boulen. Het reserveren hoefde niet meer en de interne toernooien 
werden weer opgestart. 
Zo ook het Vrijdagavondtoernooi op 25 februari.  
En deze werd druk bezocht met 47 deelnemers die onderling de strijd 
aan gingen voor het behalen van de eerste plaats. 
En  aan het einde van de 3e ronde was er een winnaar die de mand in 
ontvangst mocht nemen: met drie overwinningen was  

Peter Maes de gelukkige winnaar. 

Helaas door alle problemen met de 
techniek is het niet gelukt om alle 
standen van de deelnemers te  
bewaren en moet ik even een  
beroep doen op mijn geheugen. 
Er waren totaal 5 deelnemers die 
drie partijen hadden gewonnen en 
deze vielen in de prijzen. Ook 
mochten er 5 winnaars met twee 
overwinningen een prijsje  
uitzoeken. 
Er waren nog 4 prijzen te verdelen 
voor de spelers met één overwin-
ning en nog een prijsje voor de  
speler die zijn best heeft gedaan 

maar helaas alle partijen heeft verloren. 
Alle prijswinnaars gefeliciteerd en alle medewerkers achter de bar en 
prijsinkoop bedankt voor hun inzet. 

Mijn welgemeende excuses voor het feit dat er geen  
namen en uitslaglijst vermeld kunnen worden door de  
problemen met de techniek maar de volgende keer gaat het 
zeker weer lukken. 
 
WL Tom Martens 
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Zo langzaamaan worden alle activiteiten weer opgestart en dat 
brengt natuurlijk de nodige werkzaamheden met zich mee voor de 
Sportcommissie. Daarbij is alle ondersteuning gewenst om  alles 
draaiende te houden. Gelukkig hebben wij weer  versterking  
gekregen in de persoon van Egbert van Wijk. Egbert heeft al eerder 
zitting gehad in de Sportcommissie en zijn ervaring is zeer gewenst. 
Egbert, ook op deze manier van harte welkom. 
Aan de andere kant kregen wij ook de mededeling dat enkele dames, 
die ondersteuning  verlenen bij  het prijzenpakket van het Hart-van- 
Nederland-toernooi, daarmee gaan stoppen. Het zal voor ons als 
commissie niet eenvoudig zijn om op korte termijn daar nieuwe  
vrijwilligers voor te vinden. Zeker niet nu het eerste Hart-van-
Nederland-toernooi gepland staat voor 2 april. Om die reden is  
besloten het prijzenpakket om te zetten naar cadeaubonnen.  
Anja, Eelke en Hennie in ieder geval onze dank voor de vele jaren dat 
jullie deze activiteit verzorgd hebben. Om die reden stoppen ook 
voor Dolly en Arie hun werkzaamheden om deze prijzen in te kopen. 
Ook onze dank daarvoor. 
Zo merk je dat er bij de toernooien steeds weer iets wordt aangepast. 
Ook bij de maandelijkse toernooien, zoals het Eerste-dinsdag-van-de- 
maand-toernooi, het Koffietoernooi en Vrijdagavondtoernooi  
verandert er iets: namelijk  het bedrag van de inleg. Dit bedraagt nu  
€ 3,= of € 2,=. Besloten is, in overleg met de prijzeninkopers, om de 
inleg voor deze toernooien op elkaar af te stemmen. Al deze  
toernooien worden nu € 3,=. 
Inmiddels is het alweer eind maart en dat houdt in dat wij weer snel 
kunnen genieten van het mooie weer en weer heerlijk buiten kunnen 
spelen. De Baancommissie is inmiddels al druk bezig om dit in  
gereedheid te brengen. 
Veel bouleplezier. 
 
Anton Kunenborg. 



 16 



 17 



 18 

ITC uitslagen van 15 maart 
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033-7854348 
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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 

Mutatie overzicht voor Bouletin van  
april 2022 
 
Geen mutaties 
 
Totaal aantal leden op 19-03-2022 conform 
telling onderaan de ledenlijst = 205. 
De ledenlijst en de boulelijsten  
d.d. 19-03-2022 staan op de website. 

Alegemene Ledenvergadering 2022! 

Allen, tot ziens op de ALV, 21 april,  

aanvang 19.30 uur.  
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1e Dinsdag-van-de-maand-toernooi 
 

1 maart, de eerste dinsdag van de maand zodat er weer een  

toernooi georganiseerd moest worden. Het bleek al snel dat de  
Coronamaatregelen flink waren versoepeld want er schreven totaal 
48 personen in om deel te nemen aan het toernooi.  
Wil Vendeville en Tiny Ham hadden er weer de 
nodige tijd aan besteed om een mooie  
prijzentafel te verzorgen.  
Er moesten drie partijen gespeeld worden en na 
de derde partij bleek dat Wil Vendeville het beste 

resultaat had neergezet, 3 +26. Met 
hulp van Tiny mocht zij de goed  
gevulde mand in ontvangst nemen.  
Herman Bosman zat dicht achter Wil,   
3 + 25. De derde plaats was voor Wies 
Huber en de vierde plaats was voor 
Dicky Willigenburg, beide met 3 + 24. 
Vijfde werd Antoine Albrecht, de zesde 
plaats was voor Peter Maes en op de 
zevende plaats eindigde Hans de Vaal.  
 
Alle deelnemers met drie overwin-
ningen mochten een prijs uitzoeken.  
Er waren 15 deelnemers met twee 
overwinningen en de beste 10 mochten 

ook een prijs komen halen met Tiny Ham aan de top, 2 + 19. Er waren 
daarna nog 6 prijzen over voor de spelers met 1 overwinning,  
aangevoerd door Gerda Vonhof. De aanmoedigingsprijzen werden 
uitgereikt aan Gerrit Blom en Dick Hut.  
Irene Maes en Addy Meuldijk waren de vrijwilligers achter de bar. Zij 
werden met een daverend applaus bedankt voor hun inzet, want  
zonder vrijwilligers is het onmogelijk om toernooien te organiseren.  



 24 



 25 

 

Koffietoernooi maart 2022 
 
Heerlijk toch dat de coronamaatregelen versoepelen en weer meer 
leden kunnen komen spelen. Toch is het anders: was het vorige  
toernooi nog middels de reserveringen volgeboekt – nu waren er 26 
spelers die zich hadden ingeschreven. Volgende maand zal dat hope-
lijk anders zijn als er weer buiten gespeeld kan worden. 
Ook dit toernooi was er weer een bijzonder begroeting, wij konden 
Carla de Wilde feliciteren met haar verjaardag waarop spontaan het 
“Lang zal ze leven” ten gehore werd gebracht. 
Als ik zo de uitslag van het toernooi bekijk, blijkt dat er geen grote 
uitslagen waren met 13-0 of andersom. De spelers waren kennelijk in 
alle partijen redelijk aan elkaar gewaagd. Dat bleek ook wel aan de 
einduitslag want niemand heeft het toernooi met drie gewonnen  

partijen afgesloten. 
Rob Geurts mocht met twee gewonnen 
partijen en een saldo van 17, als winnaar, 
de mand in ontvangst nemen. Tweede 
was Dolly Wijnbelt met een saldo van 17 
en Kees Duerink derde met een saldo van 
12. Voor Tineke Verheij was de poedel-
prijs met een saldo van -23 ; geen enkele 
partij winnend kunnen afsluiten. 
Het is toch leuk om te zien hoe wisselend 
op de verschillende koffietoernooien  

gespeeld wordt. De ene maand sta je in de top en bij de volgende 
weer bijna onderaan. Bijvoorbeeld Arie Wijnbelt, vorige maand 3e en 
nu 18e , Wil Vendeville 2e en nu een na laatste als 25e.  
Dicky Willigenburg heeft een stijgende lijn in vergelijk met de vorige 
maand, van de poedelprijs naar nu één gewonnen wedstrijd. 
Het applaus was voor Anna Kruseman en Cuja de Weerdt die altijd 
maar weer klaar staan achter de bar om ons van een natje en een 
droogje te voorzien. Natuurlijk ook dank aan Ans Otten en Charlotte 
van den Hoek voor het verzorgen van de prijzentafel. De volledige  
uitslag van het toernooi is te vinden op het publicatiebord. 
Anton Kunenborg (WL). 
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Winter Doubletten Competitie 

Zoals beloofd zou ik weer een terugkoppeling geven over ons avon-
tuur in de Winter Doubletten Competitie van District Midden op het 
hoogste niveau. In 2020 had ik in ‘we’ll be back’ aangegeven dat wij 
het afgelopen seizoen weer op les zouden gaan. Dit was gebaseerd op 
onze ervaringen uit 2017. 
Het blijft een bijzondere ervaring in deze klasse te spelen met  
deelnemers die ten eerste aanzienlijk jonger zijn, maar daarnaast ook 
aanzienlijker langer spelen als ik kijk naar de licentienummers. 
 
Maar het is ook een redelijk vaste groep van spelers die in deze com-
petitie spelen. Een sportieve vriendengroep zou je het kunnen  
noemen. Het is om die reden prettig dat te beleven en op die wijze 
weer les te krijgen. Die hebben wij ook weer gehad : Wij spelen vol-
gend jaar een niveau lager maar wel weer een ervaring rijker.  

 
De laatste avond in deze competitie 
hebben wij frank en vrij kunnen spelen 
en hebben daar ook van genoten, met 
eerst een bakkie koffie. Er zou een  
mogelijkheid kunnen bestaan dat wij 
ons zouden kunnen handhaven als … 
en  daar bleef het ook bij: na de eerste 
partij hoefden wij geen illusies meer te 

hebben. Maar wij hebben het die avond wel volgehouden om als laat-
sten een partij te spelen. Men wilde daar niet op wachten en de  
prijsuitreiking was al gaande terwijl wij om 00:30 uur de boules nog 
speelden.  
Wij waren net op tijd klaar om de kampioenen van deze competitie te 
feliciteren.  
 
Op foto’s van Jac Verheul (volgende bladzijde) is toch te zien dat wij 
er wat van opgestoken hebben: het keurig nawijzen van de boule en 
het onderlinge overleg hoe wij deze situatie gaan aanpakken. 



 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat wij het erg leuk vinden om in deze 
competitie weer op het hoogste niveau 
te spelen, denken wij eraan om samen 

maar eens vaker een balletje te gaan gooien.  
 
Als het mogelijk is proberen wij daar de donderdagmiddag voor te 
gebruiken. Zou je mee willen trainen? Je bent van harte welkom. 
Ton en Anton 
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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.  

April 2022 

Een mooie ontwikkeling is die bij onze sponsor Primera Poelmann 
aan de Grutterij 7 in winkelcentrum Hamershof. 
Vanaf vrijdag 1 april is hun vestiging uitgebreid met de ruimte van het 
naastgelegen pand. Kleine winkels worden groot! En dat geldt nu  
zeker voor de winkel van 
 
Wij, als JBC De Hakhorst, feliciteren Sander Poelmann en zijn team 
met hun vernieuwde zaak! 
En…jullie worden allemaal uitgenodigd om de nieuwe winkel te  
komen bewonderen. Met een nog omvangrijker assortiment.  
Van boeken, tijdschriften, magazines tot  
verjaardagskaarten of andere wenskaarten. 
Daarnaast kun je er terecht voor mobiele  
telefoons, telefoonaccessoires, kantoorartike-
len en cartridges. En iedereen die een adres 
zoekt voor krasloten, lotto en staatsloten weet: 
Bij Primera Poelmann moet je zijn! 
www.primera.nl/bezorgen of bellen naar 033 432 41 31 
 
Premis Medical uit Woudenberg is fabrikant en leverancier van  
diverse hulpmiddelen, zoals rollators, rolstoelen, krukken, etc. 
Uit eigen fabriek, door hen zorgvuldig in Woudenberg gecontroleerd, 
leveren zij hun artikelen aan vele particulieren, ziekenhuizen en  
zorginstellingen. 
Premis Medical is altijd op zoek naar innovatieve nieuwe producten, 
zoals zij bijvoorbeeld dit jaar een gloednieuwe binnenrollator hebben 
geïntroduceerd en bloeddrukmeters en saturatiemeters van  
topkwaliteit uit Duitsland.  

http://www.primera.nl/bezorgen
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Nu laten we graag Premis Medical even zelf aan het woord: 
“Beste Jeu de Boulers, sinds een aantal jaren zijn wij er trots op om 
sponsor te zijn van JBC de Hakhorst. 
Wij hopen jullie nog vele jaren te mogen blijven sponsoren.  
Als jullie vragen hebben over hulpmiddelen of andere zorgproducten 
staat ons telefoonteam graag op werkdagen tussen  
8.30 uur - 16.30 uur voor jullie klaar: 033-2779191.” 
 
Dan nu graag aandacht voor onze sponsor Indonesia Indah. 
Zij zijn één van de voordeligste aanbieders van Indonesische  
maaltijden en catering met authentieke gerechten, volledig naar  
eigen wens samen te stellen. 
Smaakvol thuis genieten?  
Zij bieden de mogelijkheid om, hetzij 
door afhalen hetzij door te laten  
bezorgen, thuis te genieten van de meest heerlijke Indonesische  
gerechten.  
Je zou bijna de slogan ‘Lekker, niet duur’ kunnen hanteren. 
www.indonesiaindah.nl 
 
Wij zijn trots op onze sponsor RondOm Podotherapeuten.  
Zie ook hun advertentie op pagina 20. 
En zij zijn trots op hun podo’s! Want hun podotherapeuten zijn dé 
zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken,  
behandelen en voorkomen van  klachten aan voeten,  
enkels, knieën, heupen en rug.  
Zij helpen om mobiel te blijven. 
Ze beschikken over uitgebreide kennis en specialismen (sport, 
reuma en diabetes).  
En niet te vergeten: ze doen het met alle liefde.  
Rondom Podotherapeuten hebben vestigingen in meerdere plaatsen, 
waaronder Leusden, Hoevelaken en Woudenberg. 
In Leusden zijn ze gevestigd aan ’t Koendert 8. 
Maak een afspraak via www.rondompodotherapeuten.nl  
of bel 088 11 80 500. 

http://www.rondompodotherapeuten.nl
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Auto Versteeg Buurman Woudenberg is een multi-dealer autobedrijf 
voor Peugeot, Citroën, Suzuki, Mitsubishi, Toyota en Nissan. 
Men kan bij hen terecht voor elk merk en zij zijn gevestigd in het 
mooie pand aan de Parallelweg 7A, 3931 MS in Woudenberg. 
Zij zijn al jaren sponsor van onze club. 
Natuurlijk kan men voor alle autozaken zoals aankoop, inruil, banden 
en onderhoud op Auto Versteeg Buurman een beroep doen. 
Interessant is hun actie: U betaalt alleen de brandstof! Hoe kan dat? 
Dat is de actie Private lease, het nieuwe autorijden zonder zorgen! 
Voor een vast bedrag per maand rijdt u in een  
gloednieuwe Peugeot, alles inbegrepen. 
En natuurlijk ruilt Auto Versteeg Buurman uw huidige 
auto in. 
Bel voor meer informatie 033 285 85 86 en vraag naar  
Arne Buurman. 
Eerst oriënteren? Zie: ‘www.versteegbuurman.com’.  
Onder het kopje ‘service’ vindt u alle informatie over private lease.  
Succes bij het berekenen van uw maandtarief! 
 
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.versteegbuurman.com
http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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  Arnold’s Arnold’s 

Hoe het u vergaat weet ik niet maar ik zou het  
heerlijk vinden als sommige gebeurtenissen niet  
meer zouden plaatsvinden. Ze mogen wat mij betreft voor altijd  
verdwijnen. Eén daarvan is het carnaval en zeker als dat, zoals dit jaar, 
gevierd wordt terwijl een paar duizend kilometer oostwaarts een  
zinloze oorlog gaande is.  

Lopen hier in Nederland duizenden mensen drie dagen de polonaise 
terwijl ze de meest onzinnige liedjes lallen. “Weet je wat ik wel zou 
willen zijn een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn”, een liedje 
van Wim Kersten uitgebracht in 1980. Nou heb ik in mijn leven veel 
dingen willen zijn maar daar hoort een bloemetjesgordijn absoluut 
niet bij. En dan ook nog eens van het plafond tot op het raamkozijn. 
Hoe verzin je het. Blij dat we dat gedoe voorlopig weer kwijt zijn.  
Dan werd ik deze week geconfronteerd met een bericht dat we in  
Nederland 33 jaar iets kwijt zijn geweest waarvan ik me absoluut niet 
bewust van was dat we dat kwijt waren. De otter.  
Er is er zelfs één in Leusden gesignaleerd. Hij of zij (of het) 
is gefotografeerd door Ellen van Norren, projectleider 
zoogdieren. Ze wil alleen niet vertellen waar deze otter 
gesignaleerd is om te voorkomen dat er hordes mensen 
het dier gaan bekijken. Nu ik dit bericht heb gelezen kom ik tot de 
conclusie dat ik dit ding al die jaren eigenlijk best wel gemist heb. We 
zijn op onze club ook dingen kwijtgeraakt. Bomen.  
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Niet alleen onze eigen bomen die op het terras stonden maar ook 
een aantal bomen aan de andere kant van de laurierhaag. Toen ik op 
17 maart voor het eerst dit jaar buiten kon boulen werden alle  
spelers ineens opgeschrikt door een hoop lawaai. Met een grote 
grijpmachine en motorzagen verdwenen in een mum van tijd een 
aantal bomen die, aan het gekraak te horen, hun beste tijd al hadden 
gehad. Die middag vernam ik uit (on)betrouwbare bron dat we de 
laurierhaag ook kwijtraken. Deze schijnt ook dood te zijn. Maar, zo 
verzekerde de bron mij, er komt een nieuwe haag voor terug. Of het 
nog niet genoeg was deelde deze onheilsprofeet me ook nog mee dat 
we het hek tussen ons boulodrome en de parkeerplaats ook  
kwijtraken. De Gemeente wil daarmee een meer 
open karakter creëren. Als we door al dat kwijtraken 
maar niet onze vrijheid ook kwijtraken.  
Nu ik zo lekker in dit stukje zit bedenk ik me dat een 
mens in zijn bestaan best wel veel kwijtraakt  
(en gelukkig soms ook weer terugvindt). Bij ons  
waren dat meestal hele eenvoudige dingen zoals pennen, aanstekers 
(toen we nog rookten) of papieren. Daar baal je dan even van maar 
daar kom je wel weer overheen. Maar ik ben ook een keer een stapel 
cd-bonnen kwijtgeraakt welke ik voor mijn verjaardag had gekregen 
en dat was wel vervelend. Edith was een keer de auto kwijt (stond in 
een andere parkeerplaats) en in ben regelmatig de weg kwijtgeraakt 
zowel letterlijk als figuurlijk. Het meest banale wat we ooit zijn kwijt-
geraakt, en zelfs twee keer, was ons dochtertje toen ze klein was.  
Eén keer in zwembad Mariahoeve in Den-Haag en één keer in  
winkelcentrum De Boogaard in Rijswijk. Ze was nogal ondernemend. 
Gelukkig hebben we dat ding weer teruggevonden.  
Op onze club zijn ook wel eens mensen iets kwijt. Er zijn nog wel eens 
butjes kwijtgeraakt die door de laurierhaag werden geschoten 
(misschien vinden we die terug als die weggehaald wordt) en ik heb 

me een keer klemgezocht 
naar een boule van een 
speelster tijdens het 
Bostoernooi.  
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Waarom vertel ik dit allemaal vraagt u zich af?  
Nou, laatst kwam een lid naar me toe en zei ”Arnold ik ben een  
vlaggenmast kwijt”. Mijn blik verraadde haar waarschijnlijk dat ik het 
vermoeden had dat ze iets anders kwijt was dan een vlaggenmast 
want ze vervolgde “nee serieus, hij heeft hier jarenlang gestaan en nu 
is hij ineens weg”. Behulpzaam als ik ben heb ik de afgelopen weken 
honderden foto’s bekeken wat het bestaan van deze vlaggenmast 
(niet die op de hoek staat) zou kunnen bevestigen maar heb niks kun-
nen vinden. Mochten er onder u mensen zijn die het bestaan ervan 
kunnen bevestigen of weten waar deze mast zich bevindt, kan ook bij 
iemand thuis in de tuin zijn, kunt u zich bij mij melden (kan ook ano-
niem).  
Boul gezellig met of zonder vlaggenmast   
 
 
P.S 
Als variatie op het carnavalslied over het 
bloemetjesgordijn kunnen we een eigen lied 
maken, iets van; 
 
Luister nou eens naar me wat ik zeg, 
De vlaggenmast is weg,  
de vlaggenmast is weg. 
 
(misschien iets voor Max om te maken) 
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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 



 39 



 40 

Zondagmiddag 13 maart. 

Prachtig weer dus voor de eerste keer weer buiten spelen! 
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Bomenkap als eerste stap  
renovatie fase 4 Valleipark 
 
Reeds eerder werd in het Bouletin de 
globale planning vermeld van de reno-
vatiewerkzaamheden die de gemeente 

gaat uitvoeren om de afrondende fase 4 Valleipark te realiseren. 
Echter, de gemeente liet weten dat er vertraging optreedt door  
langer durende vergunningsprocedures. 
Dat betekent dat de start niet plaatsvindt in het 1e kwartaal.  
Nader bericht over de nieuwe planning wachten we af. 
Een uitzondering is gemaakt voor bomenkap om te voorkomen dat er 
vogels in zouden gaan nestelen met de kans op nog meer vertraging. 
Het resultaat is zichtbaar op bijgaande foto’s. Op de achtergrond de 
bomen die blijven staan. 
 
Max Bremer 
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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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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 2021 ruim 220 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. 
Nu, in 2022, nemen meer dan 50 leden daaraan deel. 

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

Openings– en speeltijden 
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