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In dit nummer o.a. op paginanr.: 7. van de voorzitter 9. van de  
secretaris 13. sportcommissie 15. Dinsdagtoernooi 17. Eyeopener 
18. Koffietoernooi 21. party Lionsclub 24. Vakantie Napret 28. Grote 
Clubactie 32. party VVCL 34. ITC uitslagen 36. sponsornieuws 39. 
ledenmutaties 40. Arnold’s knipoog 44 Vrijdagavondtoernooi 
 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 24 oktober 12.00 uur. 
Het Bouletin van november komt uit op vrijdag 28 oktober. 
 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@jbcdehakhorst.nl  

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

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

Oktober 2022 

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

Het najaar is aangetreden en we spelen weer binnen.  
Ik heb sterk de indruk dat het aantal spelers de afgelopen weken  
hoger is dan voorheen en daar ben ik blij mee. Ook ben ik erg blij dat 
wij een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen en mensen die een 
10x boulenkaart hebben gekocht.  
Wellicht blijven ook daar nog een aantal nieuwe leden van over. Wij 
heten ze hartelijk welkom.  
 
Zoals iedereen heeft kunnen zien wordt er hard gewerkt aan het par-
keerterrein en aan de toegangsweg. Binnenkort moeten we omrijden 
via de wijk om ons complex te kunnen bereiken. Dat zal waarschijnlijk 
duren tot begin december. We zijn nog in overleg met de gemeente 
om te bezien of de prunushaag aan de achterzijde van ons complex 
kan worden vervangen door een Carpinus haag. Dat hangt vooral af 
van de financiële middelen die de gemeente nog beschikbaar heeft. 
 
23 september was er weer de matchbeurs bij de AFAS. We hadden 
enkele wensen die bijna allemaal konden worden verzilverd. Zo  
krijgen we van AFAS 2 laptops: een voor bij de wedstrijdbalie ter  
vervanging van de nu zeer trage computer en een voor de  
coördinator van het barrooster.  
Van ARAG krijgen we een groot scherm ter vervanging van een van de 
schermen in de kantine. 
Ook de materialen voor de buitenkast om de boules in op te bergen 
konden worden geregeld.  
Tenslotte hebben we nog een deal gesloten met de Wensboom  
Leusden. De vrijwilligers komen boulen en als tegenprestatie plaatsen 
wij een advertentie in hun clubblad dat vier keer per jaar verschijnt. 
Wij (Kees Duerink en ik) waren zeer tevreden met het 
resultaat. 
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Van de secretaris 

In het vorige Bouletin schreef ik dat ik met vakantie  
ging. Die verliep anders dan verwacht. Ik mocht een  
paar dagen naar het ziekenhuis. Maar dat is nu voorbij en we zijn 
weer lekker aan de slag voor onze vereniging. 
De actie Vakantie Napret is wel heel goed verlopen. Er was veel be-
langstelling en volgens de deelnemers een heel gezellige sfeer. 
Verderop in dit Bouletin wordt daar meer over gezegd. Vanuit het 
bestuur willen wij allen die daaraan gewerkt hebben hartelijk  
bedanken voor hun inzet. 
Als uitvloeisel van deze actie zijn ook een aantal 10x boulenkaarten  
verkocht. Daarnaast is er ook belangstelling voor het huren van een 
baan. Langs deze weg komen er toch regelmatig nieuwe gezichten bij 
de club. Misschien ook nieuwe leden. 
 
-In de vergadering van 15 september hebben we aandacht besteed 
aan de stijgende energiekosten. Hiervoor gaan een aantal mensen 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn de kosten te drukken. 
-De wethouder Sportzaken heeft een kennismakingsbezoek gebracht 
en daarbij hebben we gesproken over onze activiteiten zoals  
Vakantie Napret en de 10x boulenkaart maar ook over de zorg over 
de energietarieven. 
-Vanuit onze overburen is de vraag gekomen of wij als club bezwaar 
zouden hebben tegen een plan om op de parkeerplaats een soort 
verkeerspark voor kinderen te tekenen. Dit gaat in overleg met de 
gemeente.  
Als bestuur hebben wij geen bezwaar omdat het geen invloed heeft 
op het aantal parkeerplaatsen. Wel hebben we aandacht gevraagd 
voor de veiligheid omdat er wat meer verkeersbewegingen zijn door 
de groenstortplaats en afvalcontainers. 
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Vervolg van de secretaris: 
 
-De sportcommissie heeft een aantal leden voorgedragen voor de  
cursus Regionaal Wedstrijdleider. Het is heel fijn dat leden zich  
hiervoor beschikbaar stellen. Zodra het kan zullen we hen bij de bond 
aanmelden. 
Zo zijn we op veel manieren actief voor de club en tussendoor mogen 
we ook boulen. 
-Nog een vraag aan u allen: We hebben afgesproken dat we een  
andere bestemming aan het Sinterklaastoernooi zouden geven.  
Heeft u daarvoor een voorstel, laat het mij dan even weten.  
-Tot slot nog een mededeling, Irene meldt dat er op 15 november in 
de ochtend een herhalingsles reanimatie wordt gegeven. 
 
Groet Martin 
 

 

 

 

 

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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Opleidingen 
 
Binnen onze vereniging is behoefte aan meer regionale wedstrijdlei-
ders. We hebben vier leden bereid gevonden om daarvoor een  
opleiding te gaan volgen. Dit zijn Arie Wijnbelt, Dolly Wijnbelt, Egbert 
van Wijk en Paul Dijkstra. Op dit moment is nog niet bekend wanneer 
deze opleiding door de NJBB gegeven gaat worden. Daarom worden 
deze mensen voorlopig aangemeld voor de basiscursus wedstrijdlei-
der. Dit gebeurt door de secretaris.  
 

Toernooien 
 
Het eerste Hart van Nederlandtoernooi staat gepland op  
zaterdag 22 oktober. Op het bord van de Sportcommissie hangt een 
flyer. (zie ook blz. 12) We hopen dat er weer veel animo voor dit  
gezellige toernooi zal zijn, ook vanuit onze vereniging. 
Het Vitis Viniferatoernooi (vroegere Beaujolaistoernooi) stond  
gepland op zaterdag 12 november. Omdat dit toernooi gepland staat 
tussen zes andere zaterdagen waarop wordt gespeeld hebben we  
besloten dat deze niet doorgaat.  
Wat wel blijft staan zijn onze bekende decembertoernooien waarbij 
we hopen dat ze weer gezellig druk worden. Noteer alvast in uw 
agenda; 
 
Sinterklaastoernooi, zaterdag 26 november 13.00 uur 
 
Kersttoernooi,  vrijdag 16 december 19.30 uur 
 
Oliebollentoernooi, vrijdag 30 december 19.30 uur 
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Eerste-Dinsdag-van-de-Maandtoernooi  

6 september 2022 

Het was weer zo ver, de maand augustus was al weer voorbij en de 
eerste dinsdag in september kondigde zich aan, het leek wel hartje 
zomer met een temperatuur van 30 graden Celsius.  
De inschrijving was matig. Totaal kwamen er maar 24 deelnemers. 
Zoals gebruikelijk zag de prijzentafel er zeer goed verzorgd uit door 
de inzet van Tiny Ham en Anja Engelbert. De drie manden stonden 
ook al weer klaar voor de beste speler met drie, twee en één  
overwinning. Na de derde partij waren er drie spelers met drie over-
winningen en de eerste plaats was voor Carla de Wilde, 3 + 29, zodat 
zij als beste speler de mand in 
ontvangst mocht nemen. 
De beste met twee overwin-
ningen was Peter Maes en de 
beste met één overwinning was 
Tiny Ham, 1 + 3. De tweede 
plaats was voor Anja Engelbert  
3 + 23 en op de derde plaats  
eindigde Henk van de Hoek ook 
3 + 23, maar Anja had een  
betere overwinning neergezet vandaar dat de tweede plaats voor 
haar was. Peter Maes mocht de tweede mand in ontvangst nemen en 
de derde mand was voor Tiny Ham.  
De spelers met drie overwinningen mochten een prijs uit komen  
zoeken. Er waren nog acht prijzen beschikbaar voor de beste spelers 
met twee overwinningen en zes prijzen voor de spelers met een over-
winning. De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan Wil Boer en Tine-
ke Holtzer. Annie van Valkenhoef en Tom Leijen waren de vrijwilligers 
achter de bar en zij werden met een daverend applaus bedankt voor 
hun inzet.  
Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om  
toernooien te organiseren! 
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“EYEOPENER” 

Het volgende stukje komt uit het ANBO tijd-
schrift en is een interview met Jaap Jongbloed.  
Om dit stukje in het Bouletin te plaatsen  
is er goedkeuring verleend door de ANBO.  
 

“EYEOPENER” 
Als we hem vragen naar een goudentip voor een fijner leven, 

vertelt Jongbloed over een man die laatst naar hem toe kwam tijdens 
een bijeenkomst over bewegen. 

Hij zei: “Mijn vrouw is 80 en heel slecht van gezondheid,  
nu heeft zij jeu de boules ontdekt” 

Dan denk je: Jeu de boules, een ontzettend slome sport toch? 
Er is een beweegrichtlijn dat je cardio en krachttraining moet doen  

en daarnaast moet je je hersenen stimuleren. 
Hij zei: “Als ze zo’n toernooitje doet met een aantal wedstrijdjes op 
een dag, heeft ze 5 kilometer gelopen én 50 kilo getild, telkens die 

ballen oprapen. Ze is dus mobiel geweest, heeft krachttraining  
gedaan en daarnaast heeft ze moeten denken: die bal ligt daar,  

die daar, hoe ga ik het doen?  
Dus ook haar hersenen zijn gestimuleerd” 
Grappig toch, gewoon met jeu de boules! 

Dat vond ik wel een eyeopener. 
 

 
ANBO interesse? 
www.anbo.nl/aanmelden 
 
 
 
 
 
Ingestuurd door Karel Christ. 
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André Horn wint Koffietoernooi 
 
Op deze ietwat frisse ochtend kwamen 27 niet-genderneutrale leden 
opdraven om een gezellig toernooi te spelen.  
Dat kwam niet zo mooi uit want nu was er één heel en één half  
triplet. Het kwam echter ook weer wel mooi uit want nu speelde elke 
speler één keer een triplet (even goed nadenken dan kom je er wel 
uit). Na de 3 ronden bleek André het beste resultaat te hebben  

behaald van de overige spelers met 
3 overwinningen. Hij behaalde een 
score van 3+28 en dit krijgt nog 
meer glans omdat hij van alle spe-
lers met 3 overwinningen de enige 
was die alle partijen wist uit te  
spelen. Hij mocht dus terecht als 
eerste een prijs in ontvangst  
nemen. Proficiat André.  
Nog 6 spelers wisten 3 partijen te 
winnen en kregen allemaal een 
prijs. Dit waren Wim de Vries 3+23, 
Antoine Albrecht 3+23, Wil Boer 
3+16, Addy Meuldijk 3+16, Kees 
Duerink 3+15 en Ton Jetten 3+10.  
Het spelen op tijd blijft toch wel 
een dingetje. De wedstrijdleider 
weet niet beter dan dat er op dit 

toernooi altijd op tijd wordt gespeeld en hij is pas 20 jaar lid. Het vori-
ge Koffietoernooi wat hij draaide (in april) hanteerde hij een uur  
spelen en een kwartier pauze en toen konden alle partijen worden 
uitgespeeld. Daarna is hij er door andere wedstrijdleiders op gewezen 
3 kwartier speeltijd aan te houden. Toch nog maar even gecheckt bij 
iemand die dit ook al jaren doet en die zei ook 3 kwartier. Het heeft de 
wedstrijdleider veel commentaar opgeleverd.  
Er waren 8 spelers met 2 overwinningen en daarvan mochten er 4 een 
prijs uitzoeken. 
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Dit waren Henk van den Hoek 2+16, Gerda Vonhof 2+13, Ramazan 
Ones 2+12 en Tom Leijen 2+8. 
De prijzentafel was ook dit keer mooi verzorgd door Charlotte van 
den Hoek en Ans Otten met veel planten erop en de barmeisjes  
waren zoals gewoonlijk met dit toernooi Anna Kruseman en Cuja de 
Weerdt. 
Van de 4 personen met één overwinning kregen er 2 een prijs en dit 
waren Hans de Vaal 1+1 en Carla de Wilde 1-3. Ook de beste met 0 
overwinningen kreeg nog prijs en dat was Carla 
van Tellingen 0-11. 
De pechvogel van de dag was Gerard Bakker 
door op de laatste plaats te eindigen met 0 min 
veel maar hij kreeg daardoor wel de poedelprijs. 
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Party Lionsclub 

 
Op dinsdag 30 augustus jl. was de Lionsclub Scherpenzeel - Wouden-
berg - Renswoude bij ons te gast met een jeu-de-boulesparty. 
Deze Lionsclub bestaat niet alleen uit ondernemers, maar ook uit  
leden die de doelen van de Lionsclub een erg warm hart toedragen. 
En wie denkt dat het overwegend gesettelde mannen zijn, heeft het 
echt mis. Juist veel betrokken vrouwelijke leden maken deel uit van 
deze enthousiaste club. 
 
Op deze zomeravond werd onder prachtige weersomstandigheden 
met ruim 20 deelnemers gestreden om de Lionsclub bokaal. 
De leden van de Lionsclub steken graag de handen uit de mouwen. 
Nou, dat was te merken. Er werd zeer fanatiek meegedaan aan de 
wedstrijd, die bestond uit 2 husselrondes. 
En net als bij onze toernooien ging menige deelnemer met een prijsje 
naar huis: een mooie pen van JBC De Hakhorst. 
Al met al werd het een zeer geslaagde party! 
Met dank aan onze barmedewerkers Catrien & Henk. 
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Een geslaagde actie “VAKANTIE NAPRET” 
 
Wellicht kent iedereen het gevoel van voorpret wanneer er een  
vakantie of feest wordt voorbereid.  Wij als organisatoren van boven-
genoemde actie kennen nu het gevoel van zowel Voorpret als Napret; 
want dat hebben we in het weekend van 3 en 4 september jl. kunnen 
ervaren! 

Het was op alle fronten een groot succes: het weer was schitterend, 
de opkomst ook en vooral de sfeer was erg goed. 
We kunnen melden dat er op zaterdag 19 gasten onze club hebben 
bezocht en op zondag waren dat er 16. Al met al een mooi resultaat! 
We kunnen dus terugkijken op een geslaagde actie en dat is zeker ook 
te danken aan alle hulp die wij van jullie mochten ontvangen. 
Dank dus aan de mensen die -de door Wim Nielen ontworpen- flyers 
en posters hebben verspreid, de versiering hebben verzorgd, de  
bardienst hebben willen doen en zeker ook de Sportcommissie voor 
hun inzet en medewerking. Vooral ook dank aan Max Bremer die voor 
ons zijn uiterste best heeft gedaan om de promotie van  
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“Vakantie Napret” via de regionale kranten te verzorgen.  
Verder bedanken we ook Ton Jetten, Albert van den Tweel, Hans de 
Vaal en Rob Geurts. 
Zij hebben de belangstellenden duidelijke instructies gegeven over het 
spel jeu-de-boules. 
Na de koffie/thee met iets lekkers kon er samen met onze leden  
gehusseld worden en dat werd dan  ook met veel plezier gedaan! 
Na afloop was er een gezellig samenzijn op ons terras en onder het 
genot van een drankje werd er nagepraat en ontstond er een heel  
ontspannen sfeer. 
Als commissieleden zijn wij erg blij met dit resultaat en al was het een 
behoorlijke organisatie, met deze uitslag zijn wij erg tevreden en  
daardoor gemotiveerd om hiermee door te gaan. 
 
Nogmaals allemaal:  HEEL HARTELIJK BEDANKT! 
Namens de commissie, Truke Nielen 
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033-7854348 
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24 september jl. is de grote clubactie van start gegaan! 
Ook wij als JBC De Hakhorst doen hier weer aan mee. 
Als specifiek doel zal de opbrengst worden gebruikt voor het verbete-
ren van onze geluidsinstallatie. 
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat deze, ondanks alle inspanningen 
van onze geluidsman en de kluscommissie, wel nodig toe is aan een 
forse verbetering van de benodigde apparatuur. 
 
Hoe werkt de grote clubactie? 
De meesten van jullie zal het wel al bekend zijn. In de kantine liggen 
boekjes om in te vullen hoeveel loten je wilt kopen. 
Je kunt ook de speciale QR code, die op het boekje staat afgebeeld, 
gebruiken. Graag de ingevulde formulieren uit het boekje scheuren 
en in de speciale schatkist doen.  
 
Wat levert het op? 
Een lot kost € 3 en hiervan gaat 80% naar de 
club. Het bedrag wordt eenmalig afgeschreven 
van je bankrekening. 
Jouw lotnummers vind je op je bankafschrift en ontvang je per e-mail. 
De winkans is 1 op 10! De trekkingsuitslag is op 7 december a.s. te 
zien op www.clubactie.nl 
De 1e prijs is € 100.000, de 2e prijs is 2 jaar zorgeloos rijden in een  
Skoda Kamiq en de 3e prijs is een cheque t.w.v. € 10.000 van de  
Keuken Kampioen en nog meer dan 350.000 andere mooie prijzen! 
Voor de leden die een boekje willen meenemen om loten te verkopen 
bij vrienden, familie of buren, etc. graag dit even melden bij Kees  
Duerink. 

http://www.clubactie.nl
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Jullie bestuur nodigt jullie allemaal graag uit om mee te doen met de-
ze Grote Clubactie. 
Onze club kan deze opbrengst voor de geluidsinstallatie goed  
gebruiken! 
Doe jij ook mee?  
Hartelijk dank alvast! 
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Party VVCL Vereniging Volkstuinen Complex Leusden 
 
Eind augustus waren de leden van de VVCL (naast het valleikanaal) bij 
JBC De Hakhorst te gast voor een jeu-de-boulesparty.  
Meerdere leden van onze club zijn ook lid van de VVCL. 
Onderstaande impressie van een VVCL-lid, tevens JBC De Hakhorst-
lid, die in de mail naar alle VVCL leden is gestuurd, willen wij jullie niet 
onthouden. 
 
“Beste medetuinders, 
 
Wat leuk, dat het  
40(41) jarig jubileum van onze eigen VVCL zo geslaagd is geweest!! 
Het was reuze gezellig met elkaar. Lekker buiten een kopje koffie/ 
thee met een heerlijk VVCL- taartje! Daarna een glaasje drinken mét 
bitterballen. Dit alles op de voorlopig allerlaatste warme avond van 
deze zomer! 
Op de jeu-de-boulesbanen werd eerst schuchter, maar al snel héél 
fanatiek gegooid!  
Het is goed uitgepakt dat onze VVCL-secretaris Irene op het spoor van 
de jeu-de-boulesvereniging was gezet. Vervolgens was het voor beide 
organisaties wel spannend hoe de avond zou verlopen, máár het  
pakte allemaal prima uit! 
 
Het is erg leuk om deze sport te beoefenen. Niet zwaar en voor veel 
mensen ideaal, ook als je ‘niet zo lenig’ meer bent.  
(lees ook stukje Eyeopener! Blz.17) 
En juist nu met het einde van het tuinseizoen in zicht, is het helemaal 
leuk om te jeu-de-boulen. 
Het gaat altijd door, want er zijn zowel binnen- als buitenbanen. 
Je kunt (zonder reservering) op verschillende dagdelen in de week 
terecht. Partner meenemen mag, maar dat is beslist niet nodig! 
Er is mij op de feestavond door een paar mensen gezegd, dat ze wel 
interesse hebben om te komen jeu-de-boulen. Ik zou zeggen; kijk dan 
even op de website van JBC De Hakhorst! 
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Als je liever iemand even spreekt om als nieuweling bij de jeu-de-
boulesvereniging wegwijs gemaakt te kunnen worden, neem dan 
contact op met Martin Borst 06-37560935 of Truke Nielen 033-
4942076.  
Sinds kort is het ook mogelijk, om i.p.v. het lidmaatschap eerst eens 
te kijken en een 10x boulenkaart te kopen.  
Martin en Truke weten hier alles over te vertellen!” 
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Uitslagen Interne Competitie   

Tussenstand 20 september 2022 
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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.  

Oktober 2022 

DEELA Huid en Voetverzorging is  
verhuisd naar een mooie nieuwe locatie 
aan de Zwarteweg 28b, 3833 AL Leusden. 
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 op het nieuwe adres!  
Bel naar 06 234 565 89 
 
AFAS Software is een familiebedrijf uit Nederland met vestigingen in 
Leusden, maar ook o.a. in België.  
Zij omschrijven zichzelf als een beetje gek, een tikkeltje eigenwijs, 
maar vooral met passie als het gaat om klanten en het inspireren van 
ondernemers. AFAS ontwikkelt innovatieve softwareproducten voor 
de zakelijke markt en nemen daarbij graag hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. 
Ook is AFAS sociaal betrokken bij Leusden. Zo zijn zij al jaren een 
waardevolle sponsor voor JBC De Hakhorst. 
AFAS was ook de gastheer van de Matchbeurs Leusden van vrijdag  
23 september jl., waarbij  JBC De Hakhorst, naast vele andere  
verenigingen en organisaties, enkele succesvolle 
matches kon maken. 
En inmiddels bij velen al bekend:  
Ook in Leusden: het AFAS-theater. 
Nog steeds ben je welkom bij Musical 14, het  
verhaal over Johan Cruijff. Zie ook www.afas.nl 
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FYSIO de TOLGAARDE, de fysio die ons beweegt! 
Bij Fysio de Tolgaarde kun je terecht voor diverse  
specialisaties o.a.: 
Fysiotherapie 
Bewegen is een uitstekende manier om uw gezondheid op peil te 
houden of gezondheidsklachten tegen te gaan. De fysiotherapeut is 
gespecialiseerd in het analyseren van bewegingen en een verkeerd 
bewegingspatroon. 
Manueeltherapie 
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functione-
ren van de gewrichten en anderzijds uw houding en bewegingen te 
verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueeltherapeut een aantal speci-
fieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. 
Naast deze therapieën heeft Fysio de Tolgaarde o.a. ook een  
geriatrie fysiotherapeut in huis. 
Voor meer informatie bezoek dan hun website (www.fysio-
tolgaarde.nl) of neem contact op met Fysio de Tolgaarde,  
Tel. 033-494 7963  
 
SNEL ERA MAKELAARS is al heel lang een gewaardeerde sponsor van 
onze club. De heer Gerrit Willemse is met zijn team al jaren actief in 
de regio Leusden en omgeving. 
Snel Era, aangesloten bij NVM, verleent alle diensten op het gebied 
van onroerend goed en is naast verkoopmakelaar ook  
aankoopmakelaar. 
Ze hebben een eigen aanpak met onder andere een eigen woning-
website met een unieke video en uitgebreide informatie over de  
woning. 
Ook voor gratis waardebepaling of taxatie ben je bij hen aan het  
goede adres. 
Zie ook hun webadres: www.snel-makelaardij.nl of bel 033 494 7720 
 

http://www.fysio-tolgaarde.nl
http://www.fysio-tolgaarde.nl
http://www.snel-makelaardij.nl
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SPEK & VAN DEN BELD NOTARIAAT is een allround notariskantoor. 
Dit betekent dat zij alle voorkomende notariële werkzaamheden ver-
richten voor zowel  particulieren als voor ondernemers.  
Zij kunnen helpen bij het juridisch vastleggen van alle grote keuzes in 
het leven: samenwonen, trouwen, het krijgen van kinderen, het ko-
pen van een huis, een regeling treffen in geval van overlijden, het 
starten van een eigen bedrijf of zelfs het verkopen van een bedrijf. 
Het is ook dit notariskantoor dat de matches, waaronder die van  
JBC De Hakhorst, op de Matchbeurs Leusden van vrijdag 23 jl. heeft 
vastgelegd. 
Voor een advies op maat adviseren zij om een afspraak te maken met 
één van hun specialisten. 
Zie ook hun website: www.spekbeld.nl of bel 033-4945945 
 
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. 
Waar zij ons steunen, steunen wij hen! 
 

http://www.spekbeld.nl
http://www.jbcdehakhorst.nl/sponsoren
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Mutatie overzicht voor Bouletin 
van oktober 2022 

 
Nieuwe leden 
Eddy Halberstad op 3 september 2022 
Wim Griffioen op 5 september 2022 
John Antonissen op 12 september 2022 
Jolanda Bosch op 12 september 2022 
Corry  Kerpershoek op 1 oktober 2022 
Adrie Kerpershoek op 1 oktober 2022 
 
Opzeggingen m.i.v. 31 december 2022 
François Kip op 31 augustus 2022 
Liesbeth Bouter-Tjen a kwoei op 2 september 2022 
Lidy van der Zwaag op 8 september 2022 
 
Andere wijzigingen zie ledenlijst op de website 
Adreswijziging van Tineke Verheij sinds 3 september 2022 
Mobiel telefoonnummer van Anja Engelbert  
Nieuw email adres van Wil Boer 
 
Totaal aantal leden op 24-09-2022 conform telling onderaan 
de ledenlijst = 214. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 24-09-2022 staan op de 
website. 
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  Arnold’s Arnold’s 

Vroegâh was alles betâh. Neem me niet kwalijk  
dat ik u meesleur naar mijn Haagse tijd maar ik  
zit in een periode dat je een heleboel dingen niet  

meer zo leuk vindt en dan ga je al snel 
terugdenken aan vroeger. Vroegâh was 
alles betâh, leukâh, mauieâh, vriende-
lijkâh, rustigâh e ga zau maah doâh. Ik 
zou dit nu kunnen vertalen in het  
Nederlands maar ik denk dat het voor 
de meesten wel goed te lezen is.  

Was ik in Friesland geboren dan zou dat wel anders zijn. Dan had ik 
geschreven eartiids wie alles better, mear wille, moaier, freonliker, 
rêstiger ensafuorthinne. Dan had u toch echt even Eelke of Tjitske 
moeten raadplegen. Maah goed, ik dwaal af. Vroeger was natuurlijk 
niet alles beter en leuker maar dat had je toen niet in de gaten. De 
wereld bestond uit je school en je vrienden en dat was goed. Gewaun 
lekkâh bùitûh speile. Geen computers, laptops of iPhone maar als je 
iemand moest bellen kon je eerst een kwartier lopen naar een 

telefooncel om te constateren dat er nog drie 
mensen buiten stonden te wachten tot ze aan de 
beurt waren. Waren dat mannen dan had je 
mazzel, dan was je na vijf minuten aan de beurt 
maar waren het vrouwen dan was je zomaar drie 
kwartier verder. Als je dan de cel in kon dan hing 
er altijd een bedompte lucht en de hoorn rook 
nog smeriger. Snel bellen om erachter te komen 
dat die persoon niet thuis was. Kwartier lopen 
naar huis en je was weer een uur en een kwartier 

verder. Leukâh? Makkelijkâh? Vroeger waren de winters nog koud en 
dientengevolge waren de huizen ook koud wat weer de nodige  
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gezelligheid bracht, want na het scheppen van de kolen kropen we 
allemaal rond de kachel waar het lekker warm was. 
Maar de rest van het huis was koud met in de 
slaapkamer bloemen op de ramen van de vorst. Tot 
voor kort hadden we het voor onmogelijk gehouden 
dat die nostalgie weer terug zou kunnen komen maar 
met de huidige energieproblemen zal die gezelligheid 
zomaar weer terug kunnen keren. Geen komfogt maar 
wel gezellighèd. Vroeger had je nog muziek op de 
radio. Als je tegenwoordig een radiostation aanzet, maakt niet uit 
welke, dan zitten er een paar egotrippers de hele dag te ouwehoeren 
en te lachen om hun eigen slechte grappen. En dan af en toe draaien 
ze muziek tussendoor. Nou ja muziek, baggâh. Als je vroeger de trein, 
bus of wachtkamer binnenstapte en je zei goedemoâhge dan kreeg je 
van de meeste mensen een vriendelijk woord of in ieder geval een 
knikje terug. Tegenwoordig zitten ze je alleen maar dwaas aan te 
kijken alsof je van een andere planeet komt. Als ze je al horen want 
meestal zitten ze met oortjes in. Was dan vroeger alles beter?  
Nee, natuurlijk niet. Tegenwoordig zijn een heleboel zaken veel 
makkelijker geworden waardoor we meer tijd hebben om leuke 
dingen te doen zoals petanquen. Maar soms verlang ik naar het 
comfort van het verleden.  
 
Boule gezellig  
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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 



 43 



 44 

Vrijdagavondtoernooi 23 september 2022 

 
Daar zit je dan weer achter de wedstrijdtafel en de bar gerund door 
Ria en Paul van Wegen die alles keurig op tijd hadden klaargezet en 
ook een schaal koekjes op de bar ontbrak niet. 
Dicky van Willigenburg en Jopie Voogt komen ook binnen en stallen 
de door hun ingekochte prijzen weer op een feestelijke manier uit. 
Er zijn die avond 33 deelnemers en dat resulteert dat er een half  
triplet is. 
Er werd weer op tijd gespeeld, dus 1 uur spelen en een kwartier  
pauze voor de drie te spelen partijen. 1 partij kon niet volledig  
uitgespeeld worden en werd afgefloten. Zo ook in de 2e partij. 
Normaal vertel je wie in de eerste ronde bovenaan staat maar daar 
wijk ik van af dit keer. 
De laatste plaats na de 1e partij werd ingenomen door Gerard Bakker 
met 2-13, met daarboven Dolly Wijnbelt, ook met 2-13 en Henk van 
de Hoek met 3-13. 
Na de korte pauze, weer met een half triplet, verder gespeeld en von-
den er in deze partij veranderingen plaats op de onderste 3 plaatsen. 
Henk van de Hoek wist zijn laatste plaats te behouden met 5-13 en 
Annie Valkenhoef volgt met 3-13 en Albert van de Tweel ook met  
3-13. 
En dan de 3e beslissende ronde, (lijkt een beetje op de slimste mens) 
die gaf toch wel een verandering aan in de einduitslag.  
Na de 3e ronde viel de uiteindelijke beslissing. 
Op de een na laatste plaats Albert van den Tweel met 8-13 en een 
eindsaldo van 0-22, gevolgd door Coby Jetten met 1-13 en eindsaldo 
0-19. En dan de poedelprijs, deze was dit keer voor Christine Kuiper 
met 3-13 en een eind saldo van 0-23.  
De overige spelers met 0 overwinningen waren Edith van der Loo  
0-19 en Arend Ruarus 0-12. 
En dan de spelers die dankzij de verliezers hebben gewonnen. 
Er waren er 5 met 3 overwinningen: Tom Martens 3+4, Tiny Ham 
3+14, Jan Kuiper 3+17, Kees Duerink 3+18 en de eerste plaats voor 
Wil Rademakers 3+25, die kreeg de goedgevulde mand.  
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Met 2 overwinningen (12 spelers) waren er 6 prijzen te verdelen, met 
als beste Peter Maes 2+12. 
Met 1 overwinning (11 spelers) ook 6 prijzen en als beste Jopie Voogt 
1+6 

 
Aan het eind nog even een opmerking. 
Iedereen vult zelf zijn stand in en laat 
het niet aan een ander over. Wij nemen 
over wat jij invult op de lijst en die 
wordt ook gecontroleerd. In het sys-
teem zit een ingebouwde controle of de 
standen goed zijn overgenomen.  
Als je twijfelt mag je na de  
prijsuitreiking protesteren en doe het 
niet tijdens. Vooraf heb je namelijk de 
mogelijkheid om op het scherm te  
kijken of jouw standen goed zijn over-
genomen. Protest tijdens de prijsuitrei-
king wordt daarom niet gewaardeerd 
en ook niet in behandeling genomen. 
 
De avond werd afgesloten door nog 
even te borrelen en wie dat wilde met 
een hap of een hapje. Topavond weer 
geweest.           Egbert van Wijk 
 

         
 
 
 
 
 
 
    Wil Rademakers                                                                              
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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 

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 Vacant netw. hard-/

software  

 

Verhuur/party’s Vacant co. algemeen  

 Diny Lieben 2e co. bglieben@planet.nl 

Website Max Bremer redactie 033-4942805 
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