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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 9. van de secretaris 15. sportcommissie  
17. 1e Dinsdagtoernooi 19. Koffietoernooi 20. Maandagavondhussel 
26. sponsornieuws 32. oud papier 36. Arnold’s knipoog  
40. ITC uitslagen 43. ledenmutaties 44. parkeerterrein 
 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 21 november 12.00 uur. 
Het Bouletin van december komt uit op vrijdag 25 november. 
 
Inleveren kopij graag aan:  redactie@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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‘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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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!! 

November—December 

2022 

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

 
De winter is in aantocht. Ons energiecontract loopt tot  
begin januari. Tot die tijd profiteren wij nog van de oude tarieven.  
We zoeken naar een leverancier die ons een “gunstig” contract kan 
aanbieden. Maar we zullen er rekening mee moeten houden dat wij 
aanzienlijk meer gaan betalen voor onze verwarming. 
Om dit zoveel mogelijk te beperken hebben wij nu al overleg met het 
bedrijf dat onze verwarmingsinstallatie onderhoudt. Samen kijken we 
wat er mogelijk is om gas te besparen. Er komt een nieuwe instructie 
voor de barmedewerkers. De temperatuur in de hal zal lager zijn dan 
we gewend zijn. Dus daarom is het verstandig een extra trui aan te 
trekken. Alternatief zou zijn een forse verhoging van de contributie 
om de gasrekening te kunnen betalen. Dat zou een besluit van de  
ledenvergadering moeten worden. Het bestuur kiest hier op dit  
moment niet voor. 
 
Ik ben ontzettend blij met de commissie ledenwerving. Dank zij hun 
initiatieven kunnen we een aantal nieuwe leden verwelkomen.  
Hulde!! En als ik toch bezig ben: buiten de officiële commissies zijn er 
mensen die in stilte veel voor de vereniging doen. Als voorbeeld de 
dames van de schoonmaak die eens per maand met emmer 
sop en borstel ons gebouw weer spic en span schoon ma-
ken. Ook hulde voor hen!!! 
 
De lijst voor het Sinterklaastoernooi op 26 november hangt 
op het prikbord. Vergeet niet om u in te schrijven.  
Het belooft weer een gezellig toernooi te worden. 
Dat geldt ook voor het Kersttoernooi en het Oliebollentoernooi. 
 
Veel bouleplezier 
Ad Kooijman. 
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Van de secretaris 

De tijd vliegt, omdat ik me met meerdere zaken  
bezighoud lijk ik tijd te kort te komen. Maar voor het  
schrijven in het Bouletin maak ik tijd omdat ik trots ben op ons club-
blad en alles wat wij als leden samendoen. 
 
Helaas zijn er leden die vanwege de gezondheid en/of de leeftijd  
bedanken voor het lidmaatschap. Vaak met een aantekening dat zij 
terugkijken op een leuke, mooie tijd bij onze club. 
Aan de andere kant is er de nawerking van de actie Vakantie Napret.  
Met enige regelmaat melden zich mensen die belangstelling hebben 
voor jeu-de-boules en de club. We hebben al een leuk aantal nieuwe 
leden mogen registreren. 
Anton Kunenborg heeft daarom een cursus boulen op de agenda  
gezet, waarvoor nieuwe leden zijn uitgenodigd. Ook mensen die al 
wat langer lid zijn mogen zich melden. Ik zie leden die eerder de  
cursus gevolgd hebben mooie partijen spelen. Op het publicatiebord 
hangt een intekenlijst.  Dus doen, die cursus! 
Daarnaast worden er af en toe banen gehuurd en zijn er ook een 
groot aantal 10x boulenkaarten verkocht.   
Wij zijn blij met zoveel belangstelling. 
 
Helaas ging het toernooi Hart van Nederland niet door, maar er  
komen nog wat toernooien aan, waarvan wij als sportcommissie en 
bestuur hopen dat die wel voldoende bezetting hebben. 
Voor het Sinterklaastoernooi is geen andere bestemming voorgesteld, 
zodat het bestuur heeft besloten dat we de opbrengst schenken aan 
de stichting Habari. 
De Sportcommissie meldt dat zij een kandidaat hebben voor de func-
tie van voorzitter. Daar zijn we als bestuur erg blij mee. Verderop in 
dit Bouletin lees je daar meer over. 
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In de bestuursvergadering is stilgestaan bij de zorgen voor de  
komende kosten van energie voor het boulodrome wanneer ons  
contract afloopt. 
Ad Kooijman is met een aantal leden en het onderhoudsbedrijf bezig 
te onderzoeken op welke wijze wij kosten kunnen besparen en toch 
met een redelijke temperatuur binnen kunnen spelen. 
 
Het reanimatieprotocol is vastgesteld. Wanneer het goed is hebben 
jullie dat kunnen lezen in een nieuwsbrief. Het bestuur is zich ervan 
bewust dat het een gevoelig onderwerp is waarvan je eigenlijk hoopt 
dat het niet toegepast hoeft te worden. 
 
De actie Rabo Club Support heeft een bedrag van € 702,83  
opgeleverd.  
Een heel mooi bedrag. Alle stemmers heel hartelijk bedankt. 
 
Het aantal verkochte loten voor de Grote Clubactie valt nog tegen. 
Maar het kan nog: koop dus een of meer loten!! 

 
 
Tot slot kregen wij in de vergadering te horen dat de aanleg van de 
weg naar ons clubgebouw voorspoedig verloopt en misschien eerder 
klaar is dan gepland. Vol verwachting klopt ons hart voor de komen-
de maand. 
 
Tot boules Martin 
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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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Samenstelling Sportcommissie 
Zowel Anton Kunenborg als Anne-Marie Ruseler hebben aangegeven 
dat ze wegens privéomstandigheden stoppen met hun werkzaamhe-
den voor de Sportcommissie. Voor beiden zijn de persoonlijke  
omstandigheden op dit moment belangrijker en vragen veel aan-
dacht. De overige leden van de sportcommissie vinden dit uiteraard 
jammer maar begrijpen heel goed dat hun aandacht naar hun  
thuissituatie gaat en niet die van de Sportcommissie. Anne-Marie en 
Anton, bedankt voor het werk dat jullie binnen en voor de Sportcom-
missie hebben gedaan. Dit betekent dat er binnen onze commissie 
vacatures zijn ontstaan. Gelukkig hebben we al één persoon bereid 
gevonden om de Sportcommissie te komen versterken en nog wel als 
voorzitter ook. Paul Dijkstra, welkom bij ons team. We hopen op een 
lange samenwerking.   

 
Leusdens Doubletten Competitie 
Op 23 november is de slotdag van deze nieuwe competitie waarna 
evaluatie plaatsvindt. Op dit moment is nog onduidelijk hoe dit er  
volgend jaar gaat uitzien. Vanuit de SC is het voorstel neergelegd om 
bij de deelnemers na te gaan waar hun voorkeur naar uitgaat.  
Zowel bestaande als nieuwe teams zullen weer moeten inschrijven. 
 

Sinterklaastoernooi 
Ook dit jaar zal het Sinterklaastoernooi in het teken staan van de 
stichting Habari.  
Op het bord van de Sportcommissie hangt 
het inschrijfformulier. We hopen natuurlijk 
op een hoge opkomst zodat we een mooi 
bedrag kunnen overmaken aan de  
stichting. 
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Eerste-Dinsdag-van-de-Maandtoernooi  

4 oktober 

Bijna herfst om het Eerste-Dinsdag-van-de-Maandtoernooi te spelen. 
Alleen leek het wel zomer, prima weer om het toernooi op de buiten 
banen te spelen. Het viel zelfs op dat er diverse spelers een vest of 
trui uit deden, zo warm was het. Totaal schreven er 46 deelnemers 
in. De prijzentafel zag er weer (zoals gewoonlijk) geweldig uit,  
verzorgd door Wil Vendeville en Tiny Ham. Er moesten drie partijen 
gespeeld worden en na de derde partij was het beste resultaat neer-
gezet door Rob Geurts 3 + 20. Rob mocht de goedgevulde mand in 

ontvangst nemen.  
Totaal waren er drie  
gevulde manden  
beschikbaar, een voor 
de beste met drie 
overwinningen, een 
voor de beste met 
twee overwinningen 
en een voor de beste 
met één overwinning.  

Met twee overwinningen was het deze keer dat Wil Boer de daarvoor 
bestemde mand in ontvangst mocht nemen en met een overwinning 
stond Tonny Bruins als beste genoteerd en kreeg de daarvoor be-
stemde mand. Totaal waren er zes spelers met drie overwinningen. 
Dit waren achtereenvolgens Andre de Groot, Berend Heil, Gerard  
Jansen, Dolly Wijnbelt en Wil Vendeville. Zij mochten allemaal een 
prijs uitzoeken. Voor de spelers met twee overwinningen waren er 
tien prijzen beschikbaar en voor de beste met één overwinning waren 
er nog zes prijzen beschikbaar. De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt 
aan Christa Giessen en Gerda van Bruggen.  
Annie van Valkenhoef en Ed van Pinxteren waren de vrijwilligers  
achter de bar en werden met een daverend applaus bedankt voor 
hun inzet, want zonder vrijwilligers is het onmogelijk om toernooien 
te organiseren.  
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 Hans  de Vaal wint Koffietoernooi 
 

Was het voor onze leden te koud of te vroeg? Feit is dat slechts 22 
spelers de moeite hadden genomen naar ons maandelijks  
Koffietoernooi te komen terwijl Ans en Charlotte toch weer mooie 
prijzen hadden uitgestald en Cuja en Anna zoals altijd weer heel  
gezellig de bar bevrouwden.  
Het was fris deze ochtend, dus de eerste twee partijen werden in  
onze hal gespeeld. Maar tijdens de tweede partij kwam de zon goed 
door en werd het zo lekker dat iedereen blij was 
dat we de derde ronde buiten konden spelen.  
Als jonge veulens huppelden ze over de baan. 
Na de drie ronden waren er drie spelers die alle 
partijen hadden gewonnen waarvan twee met 3+23. De winnaar had 
echter één partij met 13-1 gewonnen en de nummer twee had een 
beste score van 13-4. De winnaar was daardoor dus Hans de Vaal. 
Gefeliciteerd Hans. Tweede, met ook 3+23 werd Ton Jetten, heel 
goed Ton. De derde met drie overwinningen werd Wies Huber, 3+18. 
Mooie prestatie Wies. 
Er waren acht deelnemers met twee overwinningen waarvan er zes 
in de prijzen vielen. Rikje van Straten 2+14, Ans Otten 2+8, Peter 
Maes 2+8, Harm Fledderus 2+8, Anne-Marie Ruseler 2+8 en Albertje 

Fledderus 2+7. 
Vier prijzen voor spelers met 
één overwinning, Gerda van 
Bruggen 1+0, André Horn 1-1, 
Wout Klok 1-5 en Carla de Wil-
de 1-6. 
 
De poedelprijs was dit keer 
voor Antoine Albrecht en die 
was daar heel blij mee. 
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Maandagavondhussel augustus 
 
Een beetje verlate uitslag van de maand augustus, soms vergeet je 
weleens iets in te sturen. Er hebben deze maand 57 spelers meege-
daan. Op de vijf speelavonden waren maximaal 130 punten te  
verdienen en 16 spelers bezochten alle vijf de speelavonden.  
De winnaar van deze maand was Arnold van der Loo die 120 punten 
wist te behalen. De beste dame vinden we met 98 punten terug op 
plaats acht. Hieronder de beste 10 spelers. 
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Maandagavondhussel september 

Er deden deze maand 53 spelers mee, verdeeld over vier speelavon-
den en 16 daarvan bezochten alle vier de avonden. Er waren 104 
punten te behalen. Zowel Hans de Vaal als Albert van den Tweel  
behaalden 97 punten maar Hans kreeg aanzienlijk minder punten  
tegen zodat hij de winnaar is van deze maand. De beste dame vinden 
we terug op plaats drie met 95 punten. Hier onder de beste 10 spe-
lers. 
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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.  

November 

De ReadShop op De Biezenkamp 164 in  
Leusden bestaat inmiddels alweer 10 jaar!
Tim en Francis van Voorst, de eigenaren van 
deze gezellige winkel op De Biezenkamp, 
maar ook van de ReadShop aan de Leusder-
weg in Amersfoort, vieren samen met hun team en hun klanten de 
komende maand het 10-jarig bestaan van de ReadShop. 
Op De Biezenkamp kent de ReadShop al een lange geschiedenis, maar 
10 jaar geleden hebben Tim en Francis de winkel geheel nieuw  
opgezet op de huidige plek in het destijds vernieuwde winkelcentrum. 
De winkel is er niet alleen voor boeken, tijdschriften, wenskaarten en 
kantoorartikelen, maar staat ook bekend om zijn ruime assortiment 
aan een verrassend assortiment cadeauartikelen. En natuurlijk het 
bekende PostNL agentschap. 
 
Zij gaan het 10-jarig bestaan van de winkel graag vieren met meerde-
re leuke acties in de maand november. “Mooi ook als voorbereiding 
op de feestmaand december”, aldus de eigenaren Tim en Francis. 
Zo is er een kassabonnenactie waarbij meerdere leuke prijzen te  
winnen zijn. Iedere week in november is er een winnaar. 

 
Goed nieuws voor de leden en lezers van het Bouletin:  
op vertoon van het Bouletin of de lidmaatschapskaart van 
JBC De Hakhorst ligt er bij aankoop vanaf € 15 een speciaal  
verrassend mooi presentje klaar in de winkel. We verklappen 
niet welk cadeau, maar het is de moeite waard! 
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Nu al aan kerst denken? 
Ja voordat je het weet is het begin december. En dan is het tijd om de 
kerstboom in huis te halen. Daarvoor zijn jullie bij  
Randijk Bamboe & Hoveniers aan de Lapeerseweg 1A, Leusden aan 
het juiste adres. De duurzame kerstboomvisie van Erwin & Kyra: 
“Sinds jaar en dag houden wij ons bezig met het opkweken van  
biologische adoptiekerstbomen. Deze boom is natuurlijk helemaal 
duurzaam en staat bovendien symbool voor saamhorigheid en  
omzien naar elkaar”. 
Niet ieder jaar een nieuwe kerstboom? Koop dan je 
adoptiekerstboom bij Randijk en ontvang de € 10  
statiegeld bij het terugbrengen. 
Bij Randijk haalt de bamboeliefhebber trouwens zijn hart op.  
Planten van eigen kweek, bamboe palen, schermen en vlonders.  
De mogelijkheden van bamboe in de tuin zijn eindeloos. Bamboe is 
nuttig, sierlijk, duurzaam en groener dan groen. Levende bamboe en 
bamboemateriaal maken het leven binnen- en buitenshuis mooier. 
Kom je verbazen op hun website, of live in de showtuin. Ze leiden je 
graag rond! www.bamboe.nl 
 
In dit sponsornieuws noemen we verder  
Laurens IJzerwaren en Gereedschappen aan de Hamersveldseweg 6. 
Het assortiment is in hun vergrote pand vorig jaar behoorlijk uitge-
breid. Je kunt er terecht voor alle hand-, elektrisch- en tuingereed-
schap. Ook voor elektra, hang en sluitwerk, loodgietersmateriaal,  
bevestigingsmateriaal, oftewel van A tot Z, zeg maar voor Automate-
rialen tot Zaagbenodigdheden. 
Ook biedt het assortiment ruime keus uit werkkleding en -schoenen. 
En zeker in deze tijd van oplopende energiekosten, kun je bij Laurens 
goed terecht voor vele energiebesparende producten, zoals tochtwe-
ring, radiatorfolie, led lampen, enz. enz. 
Nog een aardige tip: Vergeet niet je aan te 
melden voor de klantenkaart voor het  
sparen van punten.  
www.laurensijzerwaren.nl 

http://www.laurensijzerwaren.nl
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Druk-Store, drukker van ons Bouletin, is 
al jaren actief in Leusden. Namelijk 
sinds 1994. Maar gaat begin november 
verhuizen. Gelukkig blijven ze wel in  
Leusden, namelijk op de Klokhoek. 
Het dienstenpakket van Druk-Store is 
zeer breed. Zowel voor zakelijk- en  
verenigingsdrukwerk als ook voor  
particulieren (geboorte-,trouw- en 
rouwkaarten) is men bij  
Hans Huurdeman en zijn team aan het 
goede adres. Hun slogan is niet voor 
niets:  
Voor al uw Print- en Drukwerk!           

www.druk-store.nl 
 

Op deze plaats brengen we ook graag nog een trouwe sponsor van 
onze jeu-de-boulesclub onder jullie aandacht: Interly Digital Agency.  
Interly maakt een gestage groei door en bestaat uit eigenaar Maarten 
van Heugten met inmiddels een team van 13 specialisten. 
Gedreven door creativiteit, techniek en marketing realiseren zij de 
beste websites, webshops, apps, software en online marketing. 
Zij doen dat voor een grote groep gevarieerde klanten, van lokale 
groenteboer tot multinational. Zo zijn bijvoorbeeld ook andere  
sponsors van onze club klant bij Interly. 
Met hun daadkrachtige en innovatieve mindset realiseren  
zij succes voor hun klanten en daarmee voor henzelf. 

Vorig jaar waren zij winnaar van 
de Best Agency Fonk Award.   
De resultaten liegen er niet om 
met hun gemiddeld 250  
projecten per jaar. 
Op hun website (www.interly.nl) 
staan vele mooie reviews . 

http://www.druk-store.nl
http://www.interly.nl
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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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033-7854348 
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Opnieuw goede opbrengst oud papier 
 
Na de meevallende zomeropbrengst volgden er in augustus en  
oktober 2 containerwissels met een mooie totaalopbrengst van  
5.000 kg. Daarmee komt de voorlopige jaaropbrengst op 18.640 kg.  
Alle gevers hartelijk bedankt. 
Dat geldt ook voor niet-leden van onze club, die onze container 
steeds beter weten te vinden. Deze maand kregen we een verzoek 
om het oud papier te komen ophalen vanwege de ontruiming van een 
huis, waarvan de bewoonster was opgenomen in een zorginstelling. 
We schatten dat er voor minstens 200 kg. aan papier en boeken voor 
ons klaar stond. Ruimte genoeg in onze container. We zijn er blij mee. 
 
Op naar een recordopbrengst! 
 
We hebben nu nog 2 maanden te gaan tot het einde van het jaar.  
En, hoe kan het anders, daarvan hebben we hoge verwachtingen.  
Als we zo doorgaan zullen we er samen in slagen om de opbrengsten 
van de afgelopen jaren ruim te overtreffen.  
Dat is goed voor onze clubkas. 
Doen jullie mee? 
 
Max Bremer 
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  Arnold’s Arnold’s 

Ik heb het al vele malen geroepen, “ik koop nooit  
meer iets wat in bouwpakket wordt geleverd”.  
Maar afgelopen zomer was ik er toch weer ingetuind. Nu moet ik voor 
alle duidelijkheid vermelden dat er dit keer een belangrijke rol voor 
mevrouw van der Loo was weggelegd. 
Een bouwpakket voor drie  
afvalcontainers, dat vond ze toch wel 
een hele verbetering ten opzichte van 
de groene, blauwe en oranje bak die nu 
de voorkant van ons huis ontsieren. 
Om een lang verhaal kort te maken, 
het in elkaar zetten werd weer een tweedaagse nachtmerrie en het 
eindresultaat was, zoals gewoonlijk, weer enorm afwijkend van de 
foto waarop we de keuze hadden gemaakt deze containerbak aan te 
schaffen. Schots en scheef stond hij bij ons op de oprit en bij het min-
ste zuchtje wind verplaatste het ding zich van links naar rechts terwijl 
de kleppen in een bepaalde cadans meebewogen. Samen met twee 
buren, die deze bakken op ons advies ook hadden aangeschaft, zijn 
we twee maanden bezig geweest deze miskopen terug te sturen en 
ons geld terug te krijgen. Toen dat uiteindelijk was gelukt zei ik voor 
de zoveelste keer, “ik koop nooit meer iets als bouwpakket”.  
Belt een week of twee geleden mijn zoon op en zegt “pa, ik heb een 
nieuwe douchecabine gekocht maar die moet in elkaar gezet worden, 
wil je even komen helpen”? Alle alarmbellen gingen tegelijkertijd af 
en tientallen smoezen bracht ik naar voren om er maar vanaf te zijn. 
Zoals, ik ga morgen voor drie maanden naar Rusland op vakantie en ik 
heb aan beide handen drie vingers gebroken, hij trapte er niet in. Kom 
op ouwe zei hij, het valt wel mee. Er zitten heel duidelijke tekeningen 
bij. Juist die laatste opmerking maakte dat het onbestendige gevoel 
dat ik al had nog meer werd versterkt.  
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Zuchtend zegde ik toe de volgende ochtend om 09.30 uur aanwezig te 
zijn. Moet ik nog even vertellen dat in het appartementencomplex 

waar mijn zoon woont alle  
toiletten en badkamers door de 
woningstichting worden gereno-
veerd. In de badkamer nieuwe  
tegels en de waterkering die werd 
aangebracht was zo op maat dat 
de douchecabine van 90X90 er 
precies binnen zou passen.  

Goed, bouwpakket opengemaakt, tekening erbij en de schroefjes,  
ringetjes, wieltjes, stripjes en wat al niet meer sorteren. 24 schroefjes 
van 3X3,5, 20 schroefjes van 3X4,4 schroefjes van 3X4,5 en 22 
schroefjes van 3X2. Waarom nou niet alle schroefjes dezelfde maat? 
Dat maakt het volgens mij al een stuk eenvoudiger. Daarbij een stuk 
of 100 ringetjes die, u raadt het al, verschillende diktes hebben. Bij 
het doorlezen van het montageschema komen we erachter dat hal-
verwege de Nederlandse omschrijving overgaat in het Engels en die 
logica ontgaat mij volledig. Na een aantal uren en gemopper verder 
zijn we zover dat we de cabine kunnen plaatsen en komen erachter 
dat de werklui die de waterkering hebben geplaatst niet goed de maat 
hebben aangehouden. Waardoor er bij de muren een kit rand komt 
van 5 mm, maar op de punt van de cabine wordt deze wel 4 cm. Voor 
een goede oplossing hebben we anderhalf 
uur bij de Karwei rondgelopen, maar je ziet 
geen verschil tussen de cabine en de meta-
len strips die we hebben gevonden.  
Uiteindelijk hebben we het voor elkaar ge-
kregen om in twee dagen de cabine te plaat-
sen en onze zoon is erg tevreden met het 
eindresultaat. Toen ik thuiskwam zei ik voor 
de zoveelste keer,  
“nooit meer een bouwpakket”! 
  
Boule gezellig zonder bouwpakket 
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Uitslagen Interne Competitie   

Tussenstand 18 oktober 2022 
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Mutatie overzicht voor het Bouletin van  
november 2022 
 
Nieuwe leden 
Thekla van Roosendaal op 26 september 2022 
André de Groot op 1 november 2022 
Ina de Groot op 1 november 2022 
 
Opzeggingen m.i.v. 31 december 2022 
Eric Verheij op 28 september 2022 
Joke Verheij op 28 september 2022 
Henk Wardenier op 29 september 2022 
Arie Nagel op 23 oktober 2022 
 
Andere wijzigingen zie ledenlijst op de website 
Aanvulling op adreswijziging van Tineke Verheij sinds  
3 september 2022 
 
Totaal aantal leden op 23-10-2022 conform telling onderaan 
de ledenlijst = 217. 
De ledenlijst en de boulelijsten d.d. 23-10-2022 staan op de 
website. 
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Veranderingen op ons parkeerterrein gereed 
 
Al vorig jaar bleek uit het overleg met de gemeente welke plannen er 
waren om Fase 4 van het Valleipark af te ronden.  
Daartoe behoorde het onderdeel 'toegangsweg', waarvan de werk-
zaamheden gelukkig sneller vorderen dan verwacht. Door de aanleg 
van het trottoir en verruiming van de bocht bij het gasstation moest 
de naastgelegen vuilopslag verplaatst worden naar ons parkeerter-
rein. Maar toen we in het voorjaar de tekening zagen was de schrik 
groot. Door plaatsing van de ondergrondse containers met pal  
daarnaast het groendepot zouden er immers veel parkeerplaatsen 
verloren gaan. Na ons protest en ons voorstel alles te verplaatsen 
naar het braakliggende terrein bij de 2e toegangspoort, kregen we te 
horen dat daar niet gegraven mag worden vanwege een ondergrond-
se hoofdgasleiding die daar te dichtbij ligt. 
Vervolgoverleg leidde gelukkig tot het compromis, zoals dat thans 
zichtbaar is. De ondergrondse containers liggen rechts naast de poort 
en het groendepot links. Ter compensatie van de vermindering van 
het aantal parkeerplaatsen kwamen er zes nieuwe bij. 
Inmiddels zijn de veranderingen gereed en zijn wij er al aan gewend 
geraakt. 

De foto's geven hier een goed 
beeld van. 
 
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 

Medisch Irene Maes contactpersoon 033-4944743 

Oud Papier Max Bremer vz. algemeen 033-4942805 

Sponsor Kees Duerink co. algemeen 06-55363291 

Sport Paul Dijkstra vz. algemeen sc@jbcdehakhorst.nl 

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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Openings- en speeltijden 
 
    Openingstijd 1) Speeltijd 2)  Bar open 
Maandag   19.00 – 23.30 19.30 – 22.30 19.00 – 23.00 
Dinsdag   12.30 – 17.00 13.00 – 16.00 12.30 – 16.30 
Donderdag   12.30 – 17.00 13.00 – 16.00 12.30 – 16.30 
Vrijdag   19.00 – 23.30 19.30 – 22.30 19.00 – 23.00 
Zondag   12.30 – 17.00 13.00 – 16.00 12.30 – 16.30 
1e Dinsdagtoernooi 12.30 – 17.30 13.00 – 17.00 12.30 – 17.30 
Koffietoernooi  09.00 – 14.00 09.30 – 13.00 09.00 – 13.30 
Vrijdagavondtoernooi 19.00 – 00.30 19.30 – 23.30 19.00 – 24.00  

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 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 Jansen/De Ridder. Wel zo leuk, want dat waren de 
initiatiefnemers/oprichters van de club. 
Ook nam men al snel deel aan districtscompetities. 
Nu, in 2022, nemen meer dan 50 leden hieraan deel. 
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