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Nieuwsbrief 

 

Van de voorzitter 

 
Beste jeu de boules vrienden, 
 
Sommige kwartalen is het zoeken naar onderwerpen voor de 
nieuwsbrief. Dit laatste kwartaal zijn er punten voldoende. We 
zullen keuzes moeten maken. 
 
Allereerst denken we met respect terug aan 2 leden die ons zijn 
ontvallen, n.l. Teunie Voskamp en Joop v/d Lans. Joop was al 
langer ziek en was een en rustig trouw lid. Teunie was één van de 
leden die al vanaf het begin lid was. Veel heeft zij voor de club 
betekend, zowel als lid en als vrijwilliger konden we een beroep op 
haar doen. Wij gedenken beide leden met respect. 
 
Het bestuur is een groot gedeelte van het voorjaar en zomer bezig 
geweest met de nieuwbouw. Maar zo het er nu voorstaat is alles 
klaar voor het nieuwe seizoen, ondanks alle corona perikelen. 
Bovenstaand hebben we zeker te danken aan een groot aantal 
vrijwilligers. Zo leer je de achtergronden van je leden kennen in hun 
vroegere beroep. Heerlijk dat velen hun steentje hebben 
bijgedragen in de opbouw van de serre. 
Ook dank aan Johan Aalbregt voor de voorspoedige bouw en 
samenwerking, het was echt subliem. 
 
Tijdens de bouw heeft Evert Vreugdenhil met een aantal vrijwilligers 
de staalconstructie opnieuw in de verf gezet. Totaal zijn zij 200 
manuren bezig geweest. Een geweldige prestatie. Hopelijk zijn we 
weer voor vele jaren weer van dit onderhoud af. 
 
Het bestuur heeft u allen op de hoogte gehouden van de voortgang 
van de bouw, maar ook het hanteren van de coronaregels door 
regelmatig tussentijdse nieuwsbrieven te versturen, Bijeenkomsten 
waren nu eenmaal niet mogelijk en toch wilden we zo transparant 
zijn, Toch blijkt het weer dat je niet aan alle wensen van je leden 
kunt voldoen, gezien een negatieve reactie. Maar overwegend 
waren er complimenten over de wijze waarop de communicatie 
plaatshad. 
 
Ondanks de coronaregels mochten we vanaf 15 mei weer op onze 
buitenbaan en konden we, dankzij het weer en met een extra 
middag erbij buiten spelen. Gelukkig mocht vanaf 1 juli ook weer de 
kantine open met een aantal beperkende maatregelen. 
Het ziet er naar uit dat dit voorlopig nog niet verder versoepeld gaat 
worden, dus zullen we nog wel een poosje aangepast moeten 
spelen. 
In de kantine is nog steeds de 1,5 meter de afstand maatregel. 
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Wetenswaardigheden: 
 
Ik denk dat ik een bril moet 
hebben, want ik zie namelijk 
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Voor de kantine hebben we Kees en Klazien Dekker bereid gevonden om het beheer hiervan op zich 
te nemen. Zij kunnen nog altijd extra handjes gebruiken. Wellicht iets voor de leden die de afgelopen 
tijd best iets hadden willen doen maar er niet toe kwamen. 
 
Nu op naar de heropening van onze nieuwe kantine op 22 augustus a.s., u bent bij deze uitgenodigd. 
Helaas kunnen we gezien de verwachtte opkomst niet het programma volgen wat we als bestuur voor 
ogen hadden. We zullen dit zeker later doen. 
 
Ik wil dit voorwoord beëindigen met de wens, doe alle wat in je vermogen ligt om gezond te blijven. 
Voor hen waarvoor dit geen vanzelfsprekendheid is, wensen we u veel sterkte. 
 
Uw voorzitter, 
J. ‘t Hart  

 
Bestuursmedelingen  
Coronavirus 
Helaas is het coronavirus nog altijd actief en is er nog geen vaccin. Betekent dat we nog altijd rekening 
moeten houden met de maatregelen om ons zo geliefde spelletje kunnen uitoefenen. Na 1 juli jl. zijn er 
dan wel versoepelingen geweest waarbij we iets meer ruimte hebben en bijvoorbeeld ook de kantine 
weer open mocht. Hopelijk komt hiervoor zo snel als mogelijk een oplossing. Tot dan zullen we in een 
maatschappij moeten leven waarbij we altijd 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.  
 
Website s-Gravenboules  
Onze eigen website, te vinden op www.s-gravenboules.nl, wordt steeds meer gebruikt om inzicht te 
geven op wat er gebeurt binnen de club. Voor enkele onderdelen, zoals de informatie van de WCK en 
de WSC is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord is te verkrijgen via de wedstrijdleiding of een van de 
overige bestuursleden.  
 
Onderhoud  
Indien u interesse heeft om Evert Vreugdenhil, bestuurslid onderhoud, bij de 
uitvoering van zijn werkzaamheden ter zijde te staan, bent u van harte welkom bij 
allerlei kleine onderhoudswerkzaamheden. U kunt zich rechtstreeks bij Evert 
opgeven.  
 
Commissie “Lief en Leed”  
Door het bestuur is een commissie “Lief en Leed” aangesteld. Het doel van deze 
commissie is om (langdurige) zieken en zij die in een ziekenhuis verblijven te gaan 
bezoeken.  
Gezien het grote aantal leden van onze vereniging kan de commissie niet altijd op de  
hoogte zijn van zieken c.q. ziekenhuisopname van onze leden. De commissie vraagt 
dan ook eenieder die op de hoogte is van zieken c.q. ziekenhuisopname van een 
onzer leden dit te melden aan: Ada Beekenkamp tel:0174-413805 of Jeanne 
Bergenhengouwen 0174-626382 
 
Mededelingenbord  
Wilt u op de hoogte blijven van tussentijdse berichtgevingen over data m.b.t. schoonmaak- en 
onderhoudswerkzaamheden, bardiensten en/of andere berichten, vergeet dan niet wekelijks het 
mededelingenbord te raadplegen.  
 
Adreswijziging  
Gaat u verhuizen of bent u verhuisd, geef dit dan door aan het secretariaat voor een correcte 
ledenadministratie.  
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Opzeggen Lidmaatschap  
leder jaar worden wij geconfronteerd met opzeggingen na het versturen van de contributie nota. Wij 
willen u er dan ook op wijzen dat het lidmaatschap schriftelijk moet worden opgezegd tot 4 weken voor 
het einde van het kalenderjaar.  
De opzegging gaat dan in per de eerstvolgende 1 januari.  

 
Herhalingscursus voor de AED 
Zodra dit weer mogelijk is gaan een aantal leden de herhalingscursus voor de AED 
weer doen. Onze vereniging is in het bezit van een AED. Deze hopen wij uiteraard nooit 
nodig te hebben, maar ook ons kan het overkomen dat iemand hartproblemen krijgt. Op 
dat moment moet er natuurlijk wel iemand zijn die kan reanimeren en dit apparaat kan 
bedienen. We hebben zo’n 12 personen die hiervoor zijn opgeleid. Mochten er leden 
zijn die zich hiervoor willen aanmelden, horen wij dit graag. 
 
De aanbouw 
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de uitbreiding van de kantine te realiseren. Veel 
vrijwilligers waren bereid om hun steentje bij te dragen. Met regelmatige nieuwsbrieven hebben we u 
uitgebreid op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Tevens is op de website onder het menu 
“Algemeen” een submenu met “Aanbouw kantine 2020” met de bouwtekening en foto’s van de 
voortgang en het uiteindelijke resultaat en dit is er dan ook naar. Het bestuur is overladen met 
complimenten over de wijze waarop dit allemaal tot stand is gekomen en de wijze waarop, ondanks 
de coronacrisis, met de leden is gecommuniceerd. Bijna alle vrijwilligers zijn in de verschillende 
nieuwsbrieven aan bod geweest en bedankt voor hun inzet. Als kers op de taart heeft Tanny v/d Bos 
nieuwe gordijnen en tafelkleedjes gemaakt waardoor het er allemaal heel smaakvol uitziet. Hieronder 
een foto van het resultaat. Tanny, bedankt! 
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De heropening 
Wij hadden graag een heropening ceremonie gehouden en hadden al plannen gemaakt om dit op 22 
augustus te doen. We hadden de 2 dames van Fonds 1818, het fonds waarvan we ook deze keer 
weer een bijdrage van € 3000,- mochten ontvangen, al uitgenodigd hiervoor. Zij hebben hierop ook 
positief gereageerd en willen op de 22e augustus het lint doorknippen.  
Na hierover nog eens goed informatie te hebben ingewonnen is toch besloten om geen officiële 
opening te houden vanwege de drukte en alle corona maatregelen die ons nog altijd in de greep 
houden. 
Dit betekent niet dat we er geen aandacht aan besteden. De dames van Fonds 1818 willen hopelijk 
op 22 augustus wel de cheque van € 3000,- aan ons uitreiken. Zij kunnen dan ook zelf het resultaat 
zien. Dit gaat natuurlijk wel gepaard met een hapje en een drankje waarbij leden natuurlijk van harte 
welkom zijn. 
We gaan zeker nog een keer iets doen met sponsors en leden, maar voorlopig stellen we dit tot 
volgend jaar uit. Jammer, maar we willen geen risico’s nemen. 
 
Van de penningmeester 
Beste mensen,  
Om nu een stukje te schrijven voor onze nieuwsbrief in deze aparte en moeilijke tijd is best lastig 
hoor. Maar onder tropische omstandigheden zal ik toch maar een poging wagen. 
Door het coronavirus was de aanwezigheid van de bestuursleden op de clubdagen een behoorlijke 
opgave, soms wel drie tot vier keer per week. 
Je moet er heel wat voor over hebben om je leden de mogelijkheid te spelen niet te ontnemen. 
 
Een andere tijdrovende bezigheid was natuurlijk de nieuwbouw. 
Je schrik er van wat je allemaal kan tegenkomen, de gekste situaties zijn niet ondenkbaar, zoals 
vragen over verlichting/planten tot afvoer tegels e.d. 
 
Zeker het dossier met betrekking tot de bouw werd met de dag dikker. 
De nieuwbouw is nagenoeg afgerond met allen nog wat kleine dingen ter afsluiting. 
De vloerbedekking komt op het laatste moment gezien de vochtigheid van de betonvloer. Daarna op 
gepaste wijze openen info hierover volgt! 
In grote lijnen zijn we met de bouw volledig binnen onze begroting c.q. budget gebleven, en konden 
we zelfs nog een aantal mooie andere dingen doen, zodat we nu kunnen gaan genieten van een 
prachtig mooi geheel. 
 
Andere investeringen voor de toekomst of aanpassingen zijn er nu niet, wat eigenlijk ook maar goed 
uitkomt, gezien de geringe opbrengsten. 
Men betrekking tot onze kantineomzet/. Opbrengst lopen een behoorlijk groot bedrag van meerdere 
duizenden euro’s achter. 
Als financieel gezonde vereniging komen wij deze crisis met elkaar zeker goed door. Steun in de rug 
was de spontane giftenstroom vanuit de leden, welke toch een mooi bedrag van € 725,00 heeft 
opgebracht. Waarvoor onze hartelijke dank. 
 
En nu maar verder hopen op betere tijden om in de toekomst weer op een normale manier met onze 
hobby bezig kunnen zijn zonder de nodige beperkingen. 
 
Nico Kaman  
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Nieuwe reclameborden 
Al eerder in een tussentijdse nieuwbrief gemeld dat er nieuwe sponsoren zijn met reclameborden. 
Deze zijn zeer welkom omdat er aan aantal sponsoren hebben afgehaakt wat natuurlijk ontzettend 
jammer is. Wij bedanken deze sponsors voor hun ondersteuning in de afgelopen jaren. Als nieuwe 
sponsoren met reclamebord zijn: 
 
Makelaardij Borgdorff 
 

 
 
Glasatelier Oud Rijswijk 
 

 
 
Johan Aalbregt 
 

 
 
Claasen Coatings 
 

 
 
Wij bedanken hen heel hartelijk voor deze ondersteuning. 
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         Rabo ClubSupport 

 

 

 

 
 

 

Beste clubs, verenigingen, 

 

Het zijn onzekere en moeilijke tijden. De ingrijpende maatregelen rondom het coronavirus 

raken ons allemaal. Ook jullie als club en vereniging. Het is logisch dat je vragen hebt over 

hoe nu verder. Als coöperatieve Rabobank zullen wij ook nu die stap extra blijven zetten 

voor onze klanten en leden. En voor jullie als club.  

 

De campagne Rabo ClubSupport, waarbij we zoals ieder jaar een deel van onze winst 

investeren in clubs en verenigingen door het hele land, stellen we naar aanleiding van de 

coronacrisis en de bijkomende maatregelen uit tot na de zomerperiode. Een passende 

beslissing in deze veranderende situatie. Met Rabo ClubSupport in het najaar werken we 

samen aan oplossingen die goed zijn voor jou & goed voor de wereld om je heen. Juist dán.  

 

In de aanloop naar de zomerperiode worden jullie uitgenodigd om je aan te melden voor 

Rabo ClubSupport. Vanaf begin september starten we de aanmeldperiode. De exacte 

tijdslijnen en aanmeldmogelijkheden worden tijdig met jullie gecommuniceerd.  

 

We wensen Jeu de Boulesvereniging s-Gravenboules veel sterkte de komende periode en 

we kijken er naar uit om in het najaar weer samen op te trekken.  

 

Vriendelijke groet,  

Rabobank Westland  
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ONDERHOUD GEBOUWEN. 
Zoals elk bouwwerk heeft ook onze boules accommodatie onderhoud nodig. Dit jaar met name het 
binnen schilderwerk aan de constructie. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Evert Vreugdenhil 
samen met een aantal vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook nog andere onderhoud werkzaamheden 
uitgevoerd. Allen die hieraan hebben meegewerkt heel erg bedankt hiervoor. Zonder jullie inzet was 
dit allemaal niet gelukt. 
 
TANK & SCHENK ACTIE BIJ ESSO DE ROTONDE  
Esso de Rotonde is een modern tankstation gelegen aan de rand van het centrum van ’s-
Gravenzande. Het tankstation is voorzien van alle gemakken die je van een tankstation kunt 
verwachten. Van Tabak tot zoetwaren, van voorverpakte broodjes tot en met telefoonkaarten. 
Het station is 7 dagen per week geopend. Nog geen drie jaar geleden lanceerden de leden van de 
coöperatieve vereniging De Vrije Pomp onder veel belangstelling hun eigen merk: Peut.  In 
Moordrecht werd de naam, huisstijl en filosofie van dit oer-Hollandse merk voor het eerst met 
Nederland gedeeld. Peut is anders denken en anders tanken. “En daar past dus ook een ander en 
eigentijds spaarprogramma bij” Aldus Pieter van Gennep. Pieter is bedenker van het 
spaarprogramma Tank&Schenk. Een spaarprogramma dat de lokale betrokkenheid van de 
tankstation-ondernemers onderstreept en hun klanten de gelegenheid geeft om met een goed gevoel 
het tankstation te verlaten. 
Voor elk liter brandstof die je bij Esso “De Rotonde” tankt gaat er namelijk 1 cent naar een lokaal of 
landelijk goed doel. Welke dat is, bepaalt de klant op het display bij de kassa. Klinkt goed? Inderdaad. 
En het slaat aan. Sterker nog. Er wordt gretig gebruik van gemaakt. Klanten dragen zelf goede doelen, 
sportverenigingen of culturele instanties aan. Clubs die wel een financieel steuntje in de rug kunnen 
gebruiken.  
Die motiveren vervolgens hun leden weer om bij Esso te tanken en zo de clubkas te spekken. 
Op deze manier heeft het unieke spaarprogramma Tank&Schenk ervoor gezorgd dat landelijke goede 
doelen en het lokale verenigingsleven ruim een kwart miljoen euro hebben kunnen verdelen. En dat 
is een unicum. “Dit is precies wat ik voor ogen had met het spaarprogramma” Aldus Pieter van 
Gennep. Elkaar ondersteunen en nu eens een keer niet sparen voor eigen gewin. Past goed bij de 
kernwaarden van onze leden. Nuchter, oer-Hollands, een tikkie rebels en sterk lokaal betrokken. Wat 
ons betreft Tanken en Schenken we lekker door. Op naar de volgende mijlpaal. 

 
Van de wedstrijdleiding 

Rondje Breeje Durp  
Voor iedereen die zich hebben aangemeld voor het rondje Breeje Durp , de inschrijflijst is vervangen 
door een nieuw lijst op alfabetische volgorde. Kijk of de gegevens correct zijn overgenomen, zo niet 
corrigeer het dan. Aan de B.B.Q. kunnen maximaal 60 personen deelnemen. 
 
Wilt u zich nog opgeven voor de B.B.Q zet dan een B achter uw naam en eventueel u partner, dit kan 
tot 15 augustus. Geen deelname aan de B.B.Q. zet dan een N van Nee op de lijst, dan weten wij 
zeker het aantal deelnemers en is er geen twijfel bij ons voor deelname. 
 
We hebben tot nu toe 1 reserve op de lijst staan, gezien de ervaring van andere jaren hebben we 
meestal wel een paar afmeldingen op de laatste dag. Staat u nog niet op de lijst en wilt u alsnog 
meedoen, vul uw naam in op de reservelijst die op het informatiebord hangt. Anders moeten wij 1 of 
meerdere banen schrappen van de lijst bij afmeldingen. 
 
Aanmelden vanaf     09.45.  Bij het Clubgebouw. Uiterlijk 10.30 aanwezig zijn. Na afloop van de 
gespeelde wedstrijden +/- 17.15 ontvangst en controle wedstrijdkaarten     
 
Neem op de speeldag voor de zekerheid een lunchpakketje mee.    
Hierbij geef ik alvast de adressen door van de baaneigenaren, zodat u met dit mooie weer alvast de 
locaties kunt opzoeken, zodat u op de speeldag niet hoeft te zoeken waar het is  
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s -Gravenboules                                clubgebouw  
Tanny v/d Bos                                    Poelkade 23  
Joop Kap                                              Opstalweg 25                            Naaldwijk  
Jan v Daalen                                        Heenweg   156 
Johan Boers                                         Alsemgeestlaan 14 
Park Zandeveltplein                           speeltuin (achter het Skatepark)   
De Berkenflat                                      Berkenstraat 54 (rechts om het gebouw heen) 
Cor en Christa v Geest                       Franklinstraat 2 
Cor v Dijk                                             Pr. Beatrixstraat 67   
Adrie Drankier                                    Tweetandschelp 26       Monster (voor deze locatie 
Paralelweg uitrijden richting Monster, rechtsaf, voorbij de flats tegenover de Druiventuin linksaf 
fietspad op tussen 2 huizenblokken in rechtdoor rij je zo tegen het huis van Adrie en Piet aan. 

 
Leen Hartog en Cor van Dijk 
 
Gedicht 
 
Dagenlang heb ik jullie in de gaten mogen houden. 
 
Een lange periode op het nest gezeten, om de kleintjes  
uit te broeden. 
 
Het is en blijft bijzonder, de natuur.  
 
De familie fuut nu samen met elkaar, uniek is het en wonderlijk. 
 
Nog geen dag geleden op het nest en nu al in het water, geweldig. 
 
Kleine fuutjes groei maar door totdat jullie je eigen weg mogen gaan. 
 
Jullie ouders zullen hun uiterste best doen om jullie 
op te laten groeien. 
 

 
 
Tekst en foto Dick Voogd 
 


