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In dit nummer o.a. op paginanr.: 7. van de voorzitter 9. van de
secretaris 15. sportcommissie 17. ICT-uitslagen 21. Dinsdagtoernooi
22. Koffietoernooi 26. medewerkers/vrijwilligersdag 33. ledenwerving 35. husselen/ledenmutaties 38. sponsornieuws
43. oud papier 45. Jubileum Magazine
Kopij inleveren uiterlijk maandag 27 juni tot 12.00 uur.
Het Bouletin van juli/augustus komt uit op vrijdag 1 juli.
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.
Speeltijd:
maandag en vrijdag 19.30 - 22.30 uur
dinsdag, donderdag en zondag
13.00 - 16.00 uur
(soms afwijkende tijden, zie de agenda)
Graag minstens 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig!!

Juni 2022
Zijn er wijzigingen dan
volgen die doormiddel
van de nieuwsbrief!
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Van de Voorzitter

Wat een prachtig voorjaar. We kunnen volop buiten spelen.
De banen liggen er goed bij met dank aan de banenploeg. Het is toch
iedere keer weer een hele klus. Gelukkig vinden steeds meer mensen
de weg weer naar ons complex om te komen boulen.
Op 14 mei heeft het bestuur onze vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Een verslag van deze dag treft u elders in dit blad.
Hartverwarmend zijn de vele e-mails met enthousiaste reacties van
een behoorlijk aantal deelnemers. Voor het bestuur een signaal dat
we op de ingeslagen weg kunnen doorgaan.
Heel veel dank voor uw reacties.
De situatie rond de barmedewerkers begint nu
echt zorgelijk te worden. Zeker nu alle toernooien weer gaan plaatsvinden is het rooster
niet meer rond te breien. Samen met de sportcommissie proberen we oplossingen te
bedenken.
Ook zijn er zorgen over het aantal wedstrijdleiders, vooral voor de
toernooien, waar een gecertificeerde wedstrijdleider aanwezig moet
zijn. Het is leuk om te doen. Hebt u interesse, dan betaalt de club de
opleiding, die bovendien zal plaatsvinden op ons eigen terrein.
Meer weten of aanmelden kan bij de sportcommissie!!!!
Maar u kunt natuurlijk ook terecht bij het secretariaat.
Laten we hopen dat het mooie weer aanhoudt en dat
we veel buiten kunnen spelen
Ad Kooijman.
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Van de secretaris
Het bestuur heeft op de afgelopen vergadering
met vreugde teruggekeken naar de Medewerkersdag.
Het was een leuke dag.
Max Bremer heeft een verslag geschreven dat elders in dit Bouletin
staat en Cees Venderville heeft weer voor leuke foto’s gezorgd.
Waarvoor dank.
•

In mijn vorige stukje schreef ik over het te nemen besluit inzake
de bereidheid om de accommodatie van De Hakhorst aan te
bieden voor het NK 2023. We hebben dat besluit genomen en
hebben ons aangemeld voor dit toernooi. Bij een inventarisatie
waren er 40 leden bereid om te helpen bij alles wat gedaan
moet worden. Dat geeft vertrouwen dat we het aan kunnen.
We gaan met Amicale in gesprek over een aantal onderwerpen
waarbij het NK zeker ter sprake zal komen.
•
De penningmeester is er niet gerust op dat dit jaar de inkomsten en uitgaven in evenwicht zullen blijven. Dat is een extra
punt van aandacht voor de komende tijd.
•
We zijn heel blij met de ontwikkeling van de actie Sjors Sportief
waarbij jongeren kennis willen maken met petanque.
De commissie jeugd trekt daar hard aan en er is belangstelling.
Ook heeft zich weer een school gemeld om te komen boulen.
•
De commissie Werving is ook heel actief en bereidt een
weekend in september voor, waarbij introductie en training
voor belangstellenden op de agenda staan.
Er zijn veel taken waarvoor leden benaderd worden, met vraag:
kunt u wat doen? Als bestuur hopen we dat de inspanning
vruchten zal afwerpen.
Bij het Huis van Toerisme liggen folders van onze club en ook komt of
is er informatie over het huren van een baan door niet-leden.
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We hebben regelmatig de vraag gehad kan ik bijv. op zondagmiddag
met vrienden komen spel op jullie banen? We hebben besloten dat
die mogelijkheid er is en voor € 15,- mag men met max. 6 personen
spelen tijdens de openingstijden onder het voorbehoud dat er een
baan beschikbaar is.
Op de kassa komt er een button voor baanhuur.
Omdat in de maand juni het bestuur op wisselende data met vakantie
is hebben we de volgende vergadering vastgesteld op 7 juli.
Voor allen die met vakantie gaan, geniet en kom gezond en uitgerust
terug.
Voor diegenen die niet weggaan wees welkom op de club om lekker
te spelen en als het weer meezit is het toch een beetje vakantie.
Groet Martin

Jeu de boules brengt
mensen bij elkaar

Winnaar Vrijdagavondtoernooi april.

Verslag volgt in het Bouletin van
juli/augustus.
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Voor mij persoonlijk een bijzondere vergadering omdat wij Arnold
weer welkom mochten heten in onze commissie. De reden daarvoor
is dat ik even een periode rust nodig heb en ook wat afstand neem.
Ik blijf overigens wel mijn partijtjes spelen. Wat ik als zeer prettig heb
ervaren is dat op onze club meerdere leden voor je klaar staan om
zaken weer op te pakken. Dan is het toch mooi zo met die
Hakhorsters, dank jullie wel daarvoor.
Voor de komende periode is Arnold Ad Interim voorzitter van de
sportcommissie en zijn de taken onderling verdeeld. Ik laat het de
komende periode dan ook met alle vertrouwen los.
Inmiddels ziet onze jaarkalender met al zijn activiteiten er weer vol
uit. Mochten de inschrijflijsten hiervoor snel vol lopen dan staan wij
natuurlijk klaar om het te regelen. Wij houden natuurlijk ook rekening met het tegenovergestelde: te weinig inschrijvingen. Om die
reden laten wij het Dauwtraptoernooi en het Bostoernooi vervallen.
Op de jaarvergadering is ook de samenwerking met Amicale aan de
orde geweest . Inmiddels is de Leusder Doubletten Competitie al
gerealiseerd. Ook is afgesproken een aantal toernooien open te
stellen voor de leden van beide verenigingen. Dat laatste gaan wij nu
ook doen met het Pinkstertoernooi. Voor dat toernooi is het gewenst
dat er 32 teams gaan meedoen en wij denken dit het beste te kunnen
realiseren samen met Amicale.
Bij een toernooi hoort natuurlijk ook een prijs. In deze periode waar
alles duurder wordt, wordt het ook steeds moeilijker om leuke
prijzen voor de spelers samen te stellen. Helaas hebben wij moeten
besluiten om de toernooi-inleg te verhogen van vijf naar zes euro.
15

Zondag 3 juli is er bij De Hakhorst een speeldag van de ZTC. Dat zal
een drukke bedoening kunnen worden. Als husselaar ben je uiteraard
welkom, helaas alleen als publiek. Misschien dat binnenspelen
mogelijk is die dag, maar we hopen toch die dag lekker buiten te
kunnen genieten.

Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen zijn
dan lezen wij deze graag in de mailbox van de sportcommissie
sc@jbcdehakhorst.nl of bespreek het met een van de leden van de
sportcommissie.

Sportieve groet,
Anton Kunenborg.

Oproep
De kast van de boules bestemd voor de party’s is
vochtig en er is schimmelvorming ontstaan.
Wie wil de kast schoon maken?
Het is plus/minus een ochtend werk.
Graag melden bij het secretariaat.
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ITC uitslagen van 17 mei

17

18

19

20

1e Dinsdag-van-de-maand-toernooi 3 mei
Op 3 mei was het weer zo ver, de eerste dinsdag in de maand mei,
zodat er weer een toernooi georganiseerd moest worden.
Totaal schreven er 44 personen in om deel te nemen aan het
toernooi. Zoals gebruikelijk was de prijzentafel weer geweldig
verzorgd door Wil Vendeville en Tiny Ham.
Er moesten drie partijen gespeeld worden en omdat het heerlijk
weer was werd er besloten om op de buitenbanen te spelen. Na de
derde partij stond Tonny Bruins op de eerste plaats, 3 + 26.
Tonny werd door
alle spelers
gefeliciteerd met
een daverend applaus. Tonny nam
de goedgevulde
mand met veel plezier in ontvangst.
De tweede plaats
was voor Hans de
Vaal 3 + 20. De
derde plaats was voor Rudy Swart, de vierde plaats voor Henk van de
Hoek, de vijfde plaats voor Rob Geurts, de zesde plaats voor Dicky
Willigenburg en zevende plaats voor Gerda van Bruggen. Alle spelers
met drie overwinningen mochten een prijs komen uitzoeken.
Met twee overwinningen had Gerda Vonhof de beste score neergezet, 2 + 20, zodat zij de mand voor de beste speler met twee overwinningen kreeg uitgereikt. Er was ook nog een mand voor de speler met
een overwinning, dat was Peter Maes, 1 + 10. Met twee overwinningen mochten 8 spelers een prijs in ontvangst nemen en voor de
spelers met een overwinning waren er nog 7 prijzen beschikbaar. De
aanmoedigingsprijzen werden uitgereikt aan Gerard en Heleen
Jansen. Truke Nielen en Jan de Bruin, de vrijwilligers achter de bar,
werden met een daverend applaus bedankt voor hun inzet, want
zonder vrijwilligers is het onmogelijk om toernooien te organiseren.
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Koffietoernooi 11 mei 2022
Een stralende dag voor het Koffietoernooi, volop zon en lekker buiten
spelen. Daarnaast ook een heerlijke tafel vol gebak, prachtig klaar
gezet door Anna en Cuja. Zij voorzagen ons tijdens het toernooi ook
van koffie, thee, gebak en een heerlijk broodje kroket. Charlotte had
het zo geregeld, dat er vandaag voor iedereen prijs was.
Dank daarvoor, dames.
Ondergetekende mocht als wedstrijdleider dit Koffietoernooi openen
waarna de 25 deelnemers hun partijen gingen spelen. Ik speelde de
eerste partij samen met Kees Duerink tegen Harry Wolters en Cees
Vendeville. Ik krabde al achter mijn oren en dacht dat wordt wel een
partijtje. Maar niets was minder waar, ik kon als wedstrijdleider snel
de standen bijwerken, wij sloten deze partij af met 13-0. Maar het
was wel gezellig hoor.
Daarna de tweede partij en die mocht ik samen met Jopie spelen
tegen Tineke, Charlotte en Wout. Ja, het is altijd lastig als je maar met
twee boules mag spelen. Zeker als je deze partij dan ook nog eens
met 13-0 verliest. Ik lag dus lekker op schema voor dit toernooi zonder prijzen. Dan de derde partij: deze mocht ik nu spelen samen met
Cees. Maar wel tegen zijn vrouw Wil en Wies. Voor Cees altijd lastig
zo’n partij. Maar gelukkig kon ik hem positief beïnvloeden en sloten
wij deze af met 13-5.
Ja en dan de prijsuitreiking??
Gerrit had die ochtend inkopen gedaan bij de
Sligro en mocht een Personal blender in ontvangst
nemen. Gerrit stelde deze nu beschikbaar voor de
winnaar van het Koffietoernooi. En wie mocht
deze nu dus in ontvangst nemen? Ondergetekende dus ….
Maar er was ook nog gebak beschikbaar, zodat wij
nog vijf winnaars daarop mochten trakteren. Dat
werden de beste van elke groep, die gewonnen of
verloren had. Maar zeker ook de laatste van het toernooi.
22

Omdat Anton (3 +34) al een prijs in ontvangst had genomen, ging het
gebak naar Jopie Voogt (3 +26), Kees Duerink (2 +21), Peter Maes
(1 -1), Cor Hooijer (0 -17) en tenslotte de poedelprijs voor Tineke
Verheij (0 -34).
Toch opvallend dat veel mannen in de prijzen zijn gevallen, want op
het toernooi waren 14 dames en 11 heren. Kom op dames!
Dank aan allen dat wij er weer een gezellige ochtend van hebben
kunnen maken. Tot het volgende toernooi maar weer.
Anton.
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033-7854348
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Vrolijke, zonovergoten Medewerkers-Vrijwilligersdag
Ons bestuur is er glansrijk in geslaagd om de comeback van de
traditionele Medewerkers-Vrijwilligersdag op zaterdag 14 mei te
organiseren. De laatste keer was in het voorjaar van 2019,
memoreerde voorzitter Ad Kooijman in zijn welkomstwoord, gericht
aan de ruim 80 aanwezigen.
Zij waren bij aankomst individueel welkom geheten met koffie en
cake, gesponsord door de BONI. De barbezetting werd gevormd door
3 jeugdige familieleden van enkele bestuursleden, te weten Naomi en
Ramon met zijn vriendin Fey. Zij verrichtten hun taak servicegericht en
met zichtbaar enthousiasme.
Reeds vroeg in de ochtend had een groepje
vrijwilligers zich ingespannen ons boulodrome met vlaggenlijnen een
feestelijke aanblik te geven en de stoelen en tafels uitnodigend klaar
te zetten op het zonnige terras. Tevens hadden zij een aantal
boulespelletjes uitgezet op zowel de binnen- als de buitenbanen die
naast een toernooi met 2 speelronden de rode draad vormden van het
originele dagprogramma.
Als dank hiervoor mochten zij aan het eind van de dag een bloemetje
in ontvangst nemen.

26

Alle deelnemers kregen bij aanvang van het programma een uitslagenformulier om zelf in te vullen. Op een ander formulier kon men de
antwoorden invullen op 13 clubquiz vragen. Vooral de quiz leidde tot
extra overleg over de al dan niet
juiste antwoorden. In één geval
leidde dat tot collectieve teleurstelling. Na het nodige zoekwerk
en overleg had iedereen hetzelfde antwoord ingevuld op de
vraag naar de datum van de
eerste boulewedstrijd van onze
club, namelijk 29 april 1980.
Maar met een vergenoegd gezicht wees quizmaster Martin Borst erop dat dit de oprichtingsdatum was en dat de eerste wedstrijd daarna
gespeeld werd op 1 mei 1980.
Alle verzamelde punten van spellen en quiz vormden de einduitslag.
Deze werd door Kees Duerink omgerekend naar de vrijwilligerscommissies. De Banencommissie mocht als winnaar de wisselbeker in
ontvangst nemen.

De catering lag in handen
van de Amersfoortse
Broodjes Centrale
onder leiding van Jules.
Hij presenteerde samen
met twee assistenten de
goedverzorgde broodjeslunch met salade en saté.
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Tijdens de lunch trad Onno de onderhoudsman op met een verrassende act. Op humoristische wijze gaf hij, gekleed in stofjas en met
een kruiwagen vol hulpmiddelen als grind, schep, mat, hark en gieter,
met woord en daad instructies om de banen goed te onderhouden.
Hij beloonde zichzelf met een flinke slok uit de fles met ??? die hij uit
zijn jaszak tevoorschijn haalde.
Deze banendeskundige, tevens coördinator van de banencommissie,
bekend als Arie Wijnbelt, kreeg door zijn hilarische presentatie met
gemak de lachers op zijn hand. Zelden verliep een lunch zo vrolijk. Het
dankbare applaus voor Arie was daarom dik verdiend.
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In de middag werd het programma met boulen en spelletjes afgerond.
Er waren 2 winnaars van het Boulestoernooi met een gelijk aantal
punten. Daarom mochten Cees Vendeville en Rikje van Straten via
een barrage uitmaken wie van hen de hoofdprijs zou winnen. En de
winnaar werd ………… Cees Vendeville. Hij ontving de hoofdprijs, twee
entreekaarten voor ‘14 de Musical’, beschikbaar gesteld door AFAS.
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Op het juiste moment parkeerde Jacco’s zijn
ijskar op het terras bij de fietsenstalling. Het
geduld van allen om in de stralende zon aan
te sluiten bij de lange wachtrij werd
beloond met een heerlijk verfrissend ijsje.
Hiermee werd een gezellige, actieve en
sportieve dag afgesloten. Velen gaven blijk
van hun waardering aan het bestuur voor de
perfecte organisatie.
Namens allen: Hartelijk dank!
Max Bremer
Foto’s geleverd
door Cees Vendeville
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NIEUWS VAN DE COMMISSIE LEDENWERVING
Zoals te lezen was in het Bouletin van mei jl. zijn wij druk bezig met
de komende wervingsactie die plaats vindt op zaterdag 3 en
zondag 4 september 2022.
We hebben besloten dat de wervingsactie in één weekend zal
plaatsvinden en niet zoals eerder vermeld ook op 10 - 11 september.
Graag willen wij jullie op de hoogte houden van de vorderingen die
gemaakt worden maar vooral met alles wat er te organiseren valt.
We hebben inmiddels al een mooi programma bedacht maar zijn ons
er van bewust dat het een behoorlijke klus is.
Maar leuk en gezellig wordt het zeker!
Het is, zoals eerder gezegd, een taak voor ons allen om mee te
helpen aan het slagen van deze wervingsactie.
Wij doen dit graag samen met jullie want alleen dán wordt het ook
écht een evenement van ons allemaal.
We zijn op zoek naar ongeveer 20 à 30 personen die ons willen
helpen met de organisatie van:
Publiciteit – te denken valt aan artikelen in de krant, op
reclameborden etc.
Verspreiding van flyers en posters

Op de dag van het evenement Vakantie Napret:
Verwelkomen van de gasten
Koffie/thee etc. schenken
Versieren van onze locatie
Spelbegeleiding
Inrichting terras
Zoals jullie zien is dit behoorlijk veel werk en
daarom vragen wij jullie:
HELP MEE OM ONZE GEZELLIGE VERENIGING NIEUWE LEDEN TE
BEZORGEN!! Meld je dus aan bij één van de commissieleden!

Namens de Commissie, Truke Niele
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Husselen op de dinsdag- en donderdagmiddag
Inmiddels heb ik begrepen dat het husselen op dinsdag- en donderdagmiddag onduidelijkheden geeft. Daarom nogmaals de weergave
van de afspraken die wij als sportcommissie daarover hebben met de
wedstrijdleiders van deze middagen.

Op de dinsdagmiddag wordt er door iedereen gehusseld.
Op de donderdagmiddag mogen de teams die in NJBB competitieverband spelen deze middag gebruiken om als team te trainen.
De enige uitzondering op deze middagen is als een lid van De
Hakhorst een introducé heeft uitgenodigd om op die wijze kennis te
maken met het spel petanque. Zij mogen die middag samen spelen.
Als dit alles nog vragen oproept of onduidelijkheden geeft, neem dan
contact op met een van de leden van de sportcommissie.
U kunt ook een email sturen naar sc@jbcdehakhorst.nl.
Sportieve groet,
Anton Kunenborg,
Voorzitter sportcommissie

Mutatie overzicht voor Bouletin van juni 2022
Geen mutaties
Totaal aantal leden op 21-05-2022 conform telling onderaan de ledenlijst = 206.
De ledenlijst en de boulelijsten
d.d. 21-05-2022 staan op de website.
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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
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Juni 2022

In deze rubriek houden
wij onze leden op de
hoogte van ontwikkelingen bij onze sponsors
en eventueel ander
nieuws van de Sponsorcommissie.

Ook een trouwe sponsor is Computerstore Foto Verhoeff, de
Brouwerij 12, aan de buitenkant van winkelcentrum Hamershof.
Hier kan men terecht voor alles op het gebied van computers,
tablets, laptops, smartphones en (huis) telefoons en ook voor
televisies.
Wanneer je dit leest zijn er onder het motto ‘Klaar voor de zomer’
speciale zomeraanbiedingen.
Uiteraard geven zij extra voorlichting en informatie bij de vervanging
of aanschaf van je nieuwe apparatuur.
Ook voor accessoires en reparaties is men bij hen aan het goede
adres.
Vanouds is Foto Verhoeff bij uitstek de fotospecialist in de
regio. Of het nu gaat om een nieuw fototoestel of het
maken van pasfoto’s. Ook met speciale afdrukapparatuur
verzorgen zij al het benodigde kopieerwerk.
Ook zin in heerlijk fietsen met het mooie weer?
En misschien wil je wel overstappen op een fiets met elektrische
ondersteuning, een E-bike. Dan ben je bij Fietsen van Greefhorst,
Hamerveldseweg 75, aan het juiste adres.
Al jaren is Hans Greefhorst een gewaardeerde sponsor van onze club.
Fietswereld Greefhorst heeft een veelzijdig assortiment aan fietsen
en accessoires en heeft kennis van zaken om een goed advies voor je
toekomstige fiets te geven.
Proefritten om de nieuwe fiets uitgebreid te testen zijn vanzelfsprekend.
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Greefhorst is namelijk een E-Bike testcentrum. Je krijgt ruim de gelegenheid om een E-bike uit te proberen. Om daarmee een goede keus
te maken voor je nieuwe E-bike.
Kijk ook op hun website: www.fietswereldgreefhorst.nl

IJssalon – Cafetaria – Catering
Jacco’s Cafetaria, IJssalon en Catering aan de Lepelaar 7 is een begrip
in Leusden.
Jacco’s is al tientallen jaren een echte ijsspecialist. Echte Italiaanse
gelato. Hebben jullie ook zo genoten van hun ijs bij de speciale
Jacco’s IJscokar op de Medewerkersdag in mei.
Jacco’s is een echt familiebedrijf van vader (en moeder) op zoon.
Jacco Maarsseveen en broer Berthold vormen samen met hun
medewerkers een hecht team.
Jacco’s levert uitstekende producten en lekkernijen.
Paradepaardje is de Black Angus Burger.
En natuurlijk is er inmiddels een breed assortiment aan vegetarische
producten.
En hun trots is ook hun luxe, ambachtelijke belegde broodjes.
Ze gaan voor kwaliteit en echtheid. Ook voor catering ben je bij
Jacco aan het goede adres.
Jacco’s is alle dagen van de week open!
Er is een (zomer)boek voor iedereen!
Heel veel Nederlanders geven aan: ik wil lezen, graag zelfs! Maar toch
… het komt er niet van.
Naast jeu-de-boulen, allerlei afspraken, hobby’s, tv en natuurlijk sociale media, is de dag steeds weer voorbij voordat het boek opengaat.
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Gelukkig is er de zomer. Voor velen hét moment om te lezen. Dan is
er tijd. In de tuin, op het strand, aan het zwembad, op de camping of misschien wel - in de vliegtuigstoel.
Met Zomerlezen geeft The Read Shop aan de Biezenkamp 164 (of
Leusderweg in Amersfoort) jullie een extra zetje om echt te gaan lezen. De boodschap is simpel: Er is een (zomer)boek voor iedereen!
Welk boek pak jij deze zomer?
Bij aankoop vanaf 15,- van een Nederlands boek ontvangt u gratis
de door Matthijs van Nieuwkerk samengestelde verhalenbundel.
(Actieperiode 1-6 t/m 30-8, zolang de voorraad strekt)
En niet alleen voor boeken of tijdschriften kun je er terecht, maar ook
voor wenskaarten en postzegels, etc. etc.

Ook voor PostNL zaken ben je dan aan het goede adres.
www.readshopleusden.nl
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.
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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

42

Oud papier gift bleek zware klus!
Het telefoontje van een bedrijf, gevestigd aan de Plesmanstraat klonk
uitnodigend: ‘Willen jullie oud papier komen ophalen?’ Na enige
vragen en antwoorden togen Arie Wijnbelt en ik met een geleend
aanhangwagentje op een vrijdagochtend op weg naar het opgegeven
adres. Dat was vrij eenvoudig te vinden. Maar dat gold niet voor de
deur van het magazijn waarin het papier was opgeslagen.
Na wat omzwervingen vonden we uiteindelijk het parkeerterrein
achter het kantoorgebouw waarin het bedrijf was gevestigd. In het
magazijn stond een pallet met maar liefst 84 dozen met afgekeurde
prospectussen. Gelukkig waren enkele medewerkers bereid ons te
helpen laden. Met een volle kar reden we naar de clubcontainer
waarin we op eigen kracht de dozen overlaadden. Met zweet op rug
en voorhoofd brachten we daarna het aanhangwagentje terug.
Belangrijker: we hadden er een goed gevoel bij. Bijna 600 kg oud
papier voor de club. Je moet er even wat voor doen maar dan heb je
ook wat.
Voordat we deze lading brachten was de container verwisseld. Deze
keer een topopbrengst van 3.080 kg. Het is lang geleden dat we
zoveel oud papier inleverden.
Cees Vendeville heeft de foto met de opbrengsten op de monitors in
de kantine inmiddels geactualiseerd.
Hopelijk voor allen een aansporing om je oud papier in te leveren bij
onze club. We kunnen het geld goed gebruiken. Maar dat wisten
jullie natuurlijk al.
Max Bremer
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Uitgestelde overhandiging Jubileum Magazine
aan de burgemeester
Herinneren jullie je de uitgestelde viering van ons 40-jarig jubileum
nog? Die vond vorig jaar plaats op zaterdag 25 september in de vorm
van een Verrassend Gezelligheidstoernooi met een Chinees buffet ter
afsluiting. Een impressie van deze viering in woord en beeld is vastgelegd in het speciaal uitgegeven Jubileum Magazine. De bedoeling was
dat dit blad kort daarna uitgereikt zou worden aan onze eregasten,
burgemeester Gerlof Bouwmeester en wethouder Wim Vos.
Echter het uitstel van de jubileumviering werd opgevolgd door het
uitstel van de overhandiging. De lockdown ten gevolge van corona
was daarvan de voornaamste oorzaak.
Na meerdere keren verschuiven van de datum was het eindelijk in
mei mogelijk een afspraak te maken met de burgemeester. Ik mocht
hem een aantal Magazines overhandigen, tevens bedoeld voor de
ambtenaren met wie wij als club goede contacten onderhouden.
Onder het genot van een kop koffie nam de burgemeester uitgebreid
de tijd om het blad door te nemen. Hij was blij verrast dat hij en wethouder Vos ruim de
redactionele aandacht
hadden gekregen. Dat
was nu juist de
bedoeling om onze
waardering tot uitdrukking te brengen
voor hun deelname
aan deze onvergetelijke mijlpaal in onze
clubgeschiedenis.
Max Bremer
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Commissie

Voorzitter, vz
Coördinator, co

Taak

Telefoon/ e-mail

Audio/visuele ap-

Cees Vendeville

co. algemeen

06-30433079

AVG commissie

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

René Luijendijk

waarnemend

Ledenwerving

Truke Nielen

vz. algemeen

033-4942076

Lief en Leed

Tjitske Moro

vz. algemeen

06-22201110

Medisch

Irene Maes

contactpersoon 033-4944743

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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1)

Barmedewerkers dienen tenminste 15 minuten vóór deze tijden aanwezig te zijn

2)

Let op!!! Op de genoemde tijden worden uitzonderingen gemaakt bij
toernooien
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