Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Beste jeu de boules vrienden,
Gelukkig heeft Cok te kennen gegeven zich weer herkiesbaar te
stellen voor een nieuwe periode als bestuurslid.
Wel stelt hij de voorwaarden, dat indien hij weer als secretaris binnen
het bestuur zal gaan fungeren, hem diverse randzaken die officieel
niet tot het secretariaat behoren, vervuld gaan worden door leden van
onze vereniging.

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

Dit betekent dus dat eenieder binnen onze club een verzoek kan
verwachten om een deeltaak op zich te nemen.
Wanneer u zo’n vraag krijgt, denk er goed over na en zeg niet te
gauw “nee”.
Als bestuur willen we in deel segmenten gaan werken, zoals nu b.v.
de evenementen-, schoonmaak- en onderhoudscommissie.
We worden gemiddeld ouder, maar we moeten wel zorgen voor een
vereniging, die ook na ons, het vertier kan bieden van wat we nu
wekelijks na streven.

Bestuursmedelingen
Van de penningmeester
Onderhoud gebouwen
Tank & Schenk actie
Van de wedstrijdleiding
Toernooien

Als leden zijn we daar allemaal verantwoordelijk voor.
Activiteitencommissie

26 Februari a.s. is onze jaarlijkse ledenvergadering, u komt toch ook.
Uw voorzitter,
J. ‘t Hart

Wetenswaardigheden:

Ze is weer onder, maar wat was
het fijn haar weer even gezien te
hebben
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Bestuursmedelingen
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
Dit voorjaar 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 ,
Na wat heftige weken wil ik toch ga even achter de computer om een aantal zaken met u te delen.
Met deze openingszin startte ik de vorige nieuwsbrief in februari 2019 ook , wat dat betreft kan ik nu
eigenlijk ook weer zo beginnen.
Ik heb zelf van de decembermaand niks mee kunnen maken , maar als penningmeester ben ik wel dik
tevreden met de financiële resultaat en de geslaagde toernooien. Mooi dat zo’n kleine vereniging zulke
prachtige dingen kan realiseren.
Als we kijken we naar de opsomming van wat er allemaal in 2019 moest worden aangepakt/vervangen
of aangepast, kan ik zeggen dat alle wensen ook weer zijn uitgevoerd.
Maar we blijven wel doorgaan hoor, want na een aantal keuringen zijn er toch weer wat aanpassingen
nodig zoals NEN keuring/Brandblusser/ Electra.
Er zullen er in de loop van het jaar zeker nog de nodige aanpassingen aan gaan komen hoor.
Op sponsorgebied hebben we te maken met wat opzeggingen van de reclameborden en dus ontstaat
er wat ruimte voor nieuwe sponsors.
Misschien heeft u vanuit uw netwerk of andere kring toekomstige kandidaten.
De kosten op jaarbasis zijn onder bepaalde voorwaarden echt geen honderden euro’s. ( Ik wil u
daarover graag informeren ).
Ook een eventuele optie voor de vereniging om een PR commissie te vormen , waarin dan personen
zitten welke op pad gaan voor nieuwe sponsors er zijn ook echt nog diverse andere mogelijkheden
hoor !
Het ledenaantal blijft stabiel met wat afzeggingen maar ook weer nieuwe leden.
Met als resultaat dat het op de dinsdagmiddagen soms behoorlijk druk is.
Prachtig dat iedereen ondanks de aanpassingen toch heerlijk zijn wedstrijdje kan spelen.
Wij gaan eind februari weer op voor onze ledenvergadering ik hoop dat u echt aanwezig zal zijn. Ook
voor deze vergadering geldt meedenken en meeleven en mee beslissen en met de zo genaamde “
feedback” is voor ons bestuur als hartstikke mooi.
Graag zie we u op woensdag 26 februari / 20.00 uur.
Nico Kaman
ONDERHOUD GEBOUWEN.
Zoals elk bouwwerk heeft ook onze boules accommodatie onderhoud nodig. Dat betreft dit jaar met
name het buitenschilderwerk aan deuren en ramen. Deze werkzaamheden staan gepland voor mei/juni
2019. Daarnaast zijn er ook nog wat kleinere schilderwerken en om die reden hangt er aan het
magneetbord in de hal een intekenlijst voor leden, die op vrijwillige basis medewerking willen verlenen
aan deze werkzaamheden. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Evert Vreugdenhil tel. 0655524868. Wij hopen op een positief respons, want onroerend goed is een kostbaar bezit om zuinig op
te zijn!

De Grote Schoonmaak.... en de kleine schoonmaak
Als we eens per maand allemaal klappen uit waardering voor de Grote Schoonmaak dan mogen we
als schoonmaakclub wel eens even wat duidelijker uit de verf komen.
Als het luchtalarm afgaat over heel Nederland trekken die schoonmakers van ’s Gravenboules in weer
en wind op de fiets naar de club. De meesten daarvan tenminste want De Harde Kern is ’s morgens al
langs geweest om de vloer te doen, zodat die is opgedroogd als de rest komt. ’s Middags komt dan
ook de rest van het vaste clubje, die ieder zijn eigen klus oppakt. Weet waar alles ligt en hoe het ’t
handigst is. Lekker met een muziekje aan en gaan...
En dan... is er koffie!!! Die radio kan uit, dan we kunnen lekker kletsen.
En waar het gezellig is komen er altijd nog andere vrijwilligers aanhaken. Cor van Dijk bijvoorbeeld en
soms ook Nico Kaman. Lekker aan de koffie met iets erbij. Iedere keer wat anders, legt Arie, de
coördinator, uit. Want dat vind ik leuk.
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Nog maar een bakkie? Vooruit maar. En dan weer op huis aan.
En hoe zit dat nu met die kleine schoonmaak?
Dat is het werk van De Harde Kern. Die doen wekelijks, jawel, de vloer.
Want als alles goed is bijgehouden dan pas is de club echt gezellig!!!
Harde kern: Arie (met Anke, die haar man vaak bijstaat), Klazien, Hannie en Sietske
Overige leden: Lea, Jeanne, Cees Dijkshoorn, Joop Kap, Theo van der Kaaij en Marien.
(Zoals jullie op de foto zien was nu niet iedereen aanwezig.)
Tot zover de schoonmaakclub. Volgende keer iets meer over de Buitencategorie: we hebben ook
vrijwilligers die de ramen wassen, de buitenboel verzorgen, de plantenbakken onder hun hoede
nemen, de banen fatsoeneren en het gebouw onderhouden.
En verder nog de interne verzorging van onze leden door bardienstvrijwilligers, de vrolijke toets door
de evenementencommissie, de organisatie van competities en last but not least: het zakelijke beheer
door de bestuursleden.
Jeanne Bergenhenegouwen

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
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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
Westlandse Clubkampioenschappen
In de Westlandse Clubkampioenschappen draaien we weer goed mee. Het zal lastig worden om
opnieuw het kampioenschap binnen te halen. De concurrentie is gelukkig sterk verbeterd. Na 8
wedstrijden staan we als 2e met SMV Velo met een gelijk aantal punten op de 1e plaats met meer
pluspunten. Met nog 5 wedstrijden te gaan wordt moeten we er nog flink tegenaan.
Winter Senioren competitie
In de Winter Seniorencyclus draaien we ook lekker mee. Zowel team 1 als team 2 pakken regelmatig
hun punten. Na 7 wedstrijden staat team 1 op de 4e plaats en team 2 op plaats 14. Met nog 2
wedstrijden te gaan moet ook hier een leuk resultaat kunnen worden gehaald.
Van de evenementen commissie
Het jaar 2019 ligt alweer enkele weken achter ons en de plannen voor 2020 staan in de steigers, te
beginnen bij zaterdag 22 Februari, het winter/carnaval toernooi .
Afgelopen jaar was het voor ons als team weer heel plezierig en leerzaam om al die activiteiten te
organiseren en voor mij een plezier en voorrecht met dit team dingen te ondernemen. Het meeste dat
we gedaan hebben was , gezien de vele positieve reacties , succesvol en bijna tot ieders tevredenheid.
Het zal altijd zo zijn dat het een utopie is te denken dat het iedereen naar de zin te maken is . Elk
toernooi leren we weer en kijken we serieus hoe dingen beter en/of anders kunnen, van wat minder
goed is gegaan .
Terug kijkend op b.v. het sneeuwballen en Spaans toernooi, hebben velen van jullie je best hebben
gedaan er leuk uit te zien. Dat gaf een extra accent aan de middag . Geen verplichting maar wel leuk.
Wij als team hebben daar echt van genoten.
Vooruit kijkend naar het komende jaar het volgende : Een lid van onze club stelde de vraag “Gaan jullie
er nog wat leuks van maken ?” mijn reactie was en is , wij zorgen zo goed mogelijk voor de
ingrediënten maar er iets leuks , vrolijks en sportiefs van maken is voor rekening van iedereen die mee
doet .Samen plezier maken en genieten rondom het spelletje, dat is wat wij voor ogen hebben.
Wij als team doen ons best er weer een leuk jaar van te maken.
Tot slot volgt hier een overzicht van de activiteiten voor dit jaar.
• Winter/carnaval toernooi, zaterdag 22 Februari
• Paasboules, zaterdag 11 April
• Grootouder/kleinkind toernooi, zaterdag 6 juni
• Rondje Breeje Durp, woensdag 8 Juli
• Zomer toernooi, Frans of Spaans ??, zaterdag 22 Augustus
• Cees Camfferman toernooi, zaterdag 10 Oktober.
• Kerst toernooi , Zaterdag 12 December
• Oliebollen toernooi, Woensdag 30 December
Namens het team allemaal een positief , sportief jaar toegewenst.
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Nieuwe bordsponsor
Een nieuwe bordsponsor mochten wij begroeten. Dick Voogd
had hiervoor het initiatief genomen. Op donderdag 13 februari
kwam de Marcel Leijenhorst zelf naar het resultaat kijken.
Tand prothetische praktijk Westland die sinds afgelopen zomer
in de Langestraat is gevestigd kunt u terecht voor al uw
gebitsproblemen. Een mooie gelegenheid om te gaan kijken en
al je vragen te stellen. Persoonlijke aandacht en kwaliteit daar
gaat Marcel Leijnhorst voor. Morgen, 17 februari is er een open
dag en bent u van 10.00-15.00 uur van harte welkom.

Het licht
Supermooi was het zicht waar je vol bewondering stil
mocht van genieten.
Je kon eventjes al je zorgen opzijzetten,
met die mooie verschillende lichtschakeringen
boven de zee.
Misschien nam je de gedachten mee naar iets fraais.
Wonderlijk was de dag, één omslag begin februari.
Waardeer de dag met zoveel mooie zonnestralen die je
nu achter moet laten.
Tekst en foto Dick Voogd
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