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Nieuwsbrief 

 

Van de voorzitter 

 
Beste jeu de boules vrienden, 
 
Na onze vorige nieuwsbrief, augustus, is er veel binnen onze 
vereniging gebeurd. 
Tanny v.d. Bos heeft plaats genomen in het bestuur, de “mannen” 
zijn daar heel blij mee. 
Tanny, welkom en we wensen je een goede tijd in het bestuur van 
’s-Gravenboules. 
 
De opening van de serre op 22 augustus was een feestje, ook al 
moesten we het vanwege de corona regels wel sober houden, met 
dank aan de dames van Fonds 1818. 
 
Het bestuur heeft de afgelopen tijd bijna 20 mailtjes en 
nieuwsbrieven naar onze leden verzonden. 
Dit om u op de hoogte te houden van de corona regels die gelden 
voor onze club en ook de voortgang van de serrebouw. 
 
Een wisselende zomer en nazomer met ook wisselende 
coronaregels, waarbij het niet altijd duidelijk was wat wel mocht en 
wat niet. 
Na elke wisseling van de regels hebben wij contact gehad met de 
gemeente om op safe te kunnen handelen. 
Helaas nog niet alle leden durfden het aan om te komen spelen op 
de middagen of avond. 
Als bestuur hebben we daarvoor begrip, we vallen tenslotte allen in 
de risicogroep. 
 
Helaas kunnen onze traditionele toernooien aan het eind van het 
jaar geen doorgang vinden. 
Wel proberen we met ludieke acties het tekort op onze jaarrekening 
zo laag mogelijk te houden. 
We ondervinden daar veel begrip voor van onze leden, daarvoor 
veel dank. 
De competities van WCK en WSC liggen zeker tot januari 2021 stil. 
Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar de draad weer oppakken. 
Ook de vernieuwde clubkampioenschappen zijn uitgesteld, jammer, 
het programma zag er veelbelovend uit. 
 
Ik wens u namens het bestuur, voor zover het mogelijk is, fijne 
feestdagen toe. 
Laten we voor zover het in ons vermogen ligt om zien naar elkaar. 
 
Uw voorzitter, 
Jac ‘t Hart 
 
 

 

Jeu de Boules Vereniging  
‘s-Gravenboules  
Van 
Leeuwenhoekstraat 
40  
2693 BG ‘s-Gravenzande  
Telefoon: 0174-421622 

 
In dit nummer: 
 
Van de voorzitter  
 
Bestuursmedelingen  
 
Van de penningmeester 
 
Onderhoud gebouwen 
 
Rabo Clubsupport 
 
Tank & Schenk actie 
 
Van de wedstrijdleiding  
 
Toernooien  
 
Activiteitencommissie 
 
 
Wetenswaardigheden: 
 
Een goede buur verdubbelt de 
waarde van je huis. 
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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. waren 
er dan wel versoepelingen geweest waarbij we iets meer ruimte hebben en bijvoorbeeld ook de kantine 
weer open mocht, maar daar kwam met de 2e golf weer een einde aan en inmiddels zijn de 
maatregelen weer verzwaard. Hopelijk komt er snel een vaccin. 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.  

 
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. 
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Van de penningmeester 
Beste mensen,  
 
Om nu een stukje te schrijven voor onze nieuwsbrief in deze aparte en moeilijke tijd is best lastig 
hoor. Ook gezien de recente extra nieuwsbrief, en om dan niet in herhaling te gaan vallen wordt dat 
lastig. 
 
Zoals eerder genoemd waren de financiële vooruitzichten uitstekend, maar we weten welke 
problemen en uitdagingen we de afgelopen maanden zijn tegengekomen. Ondanks dat zullen we, 
wat onze voorzitter ook aangaf, met ludieke acties proberen toch nog een positief resultaat te 
behalen. 
Onze eerste kleine actie met de “steunpakketjes” was een leuke start met een kleine netto-opbrengst. 
 
We gaan de vorige eerdergenoemde actie opstarten een Kerst/oudejaarsloterij. 
Met een aantal mooie prijzen en een drietal hoofdprijzen zoals een diner-bon met een waarde van €. 
75,00. Daarnaast een aantal waardebonnen te besteden bij de plaatselijke VVV en ook diverse 
andere leuke prijzen. Al met al een leuk prijzenpakket. 
De loten worden per pakketje van 5 stuks verkocht en de kosten bedragen per setje € 10.00. 
Hoe gaan we dit doen?? 
Wel als volgt: de loten kunnen worden besteld via de mail info@s-gravenboules.nl  of via de 
whatsapp van Nico Kaman 06-23395245 of Dick Voogd 06-46527685 (graag aangeven hoeveel 
setjes je wil bestellen) 
Na uw bestelling ontvangt u via de whatsapps of mail een betaalverzoek met het te betalen bedrag 
van € 10.00 of een meervoud hiervan als je bijvoorbeeld een aantal setjes hebt besteld. Ook worden 
hierbij de door u aangekochte lotnummers kenbaar gemaakt. 
De trekking van de winnende nummers wordt gedaan via een computersysteem. 
 
Bekendmaking van de winnende nummers doen we ook via de mail, maar alle winnaars ontvangen 
bericht! 
We hopen eigenlijk dat we de prijsuitreiking op kleine schaal alsnog eventueel in onze kantine 
kunnen houden, afwachten maar. 
Bij vragen of opmerkingen hoor ik het graag. 
 
Tot slot hoop ik van harte dat u met ons mee wilt gaan doen om deze actie te laten slagen met als 
motto: “samen gaan we voor een mooi resultaat “ 
 
Uw penningmeester Nico Kaman 
 
Nieuw bestuuurslid 
Er was al even vraag naar een vijfde bestuurslid, liefst een vrouw, en dat ben ik dus geworden.  
Ik hoop mij snel nuttig te kunnen maken.  
Hopelijk worden de corona maatregelen snel versoepeld zodat we weer kunnen spelen, misschien 
zelfs in kerstsfeer. 
Afwachten maar...... 

Tanny van den Bos 
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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. 
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Gedicht 
 
Het is heel vaak wondermooi bij de zee. 
 
Soms kan je het tot tranen toe ontroeren, 
omdat je het blijft bewonderen. 
 
Je wordt meegenomen in een 
kleurendans en  
kracht van talloze kleurenveranderingen. 
 
Gevoelens worden geraakt. 
In een adem kan zowel verdriet als geluk 
worden losgemaakt. 
 
Je wordt meegedreven, heel even weg uit 
de 
realiteit en de sleur, alsof het een droom is. 
 
Even vergeet je te ademen, omdat de bewondering voor de 
zee zo adembenemend is. 
 
De zee geeft je zuurstof en kracht om weer verder te gaan . 
 
Respecteer de zee in voor en tegenspoed. 
 
 
Tekst en foto Dick Voogd 
 

 


