Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Beste jeu de boules vrienden,
Allereerst bedanken wij als bestuur onze leden voor de positieve
reacties die we mochten ontvangen bij het bezorgen van een plant in
de dagen voor Pasen.
Je bent lid van een vereniging met actieve activiteiten, maar alles zit
plots op slot en er mogen van hogerhand geen activiteiten worden
georganiseerd vanwege een ronddwarrelend virus.
De meeste van ons vallen in de leeftijdsgroep die het meeste risico
loopt, tot nu toe is ons niet bekend of er besmettingen zijn onder
onze leden.
Het is dus afwachten wanneer we aan het “nieuwe normaal” kunnen
beginnen.
Voor het bestuur is het een enorme zorg: geen inkomsten, geen
activiteiten, geen gezelligheid.
Zo gauw we weer wat meer mogen, zullen we niet wachten op te
starten, zij het in een aangepaste vorm. (Zie meer op bladzijde 2)
De winter competities zoals WSC en WCK zijn onvoltooid afgelast,
ook Rondje Breeje Durp hangt aan een zijden draad.
Vanuit het bestuur zijn we volop bezig om de zaken voor de
nieuwbouw rond te krijgen, zoals tekeningen, vergunningen
aanvragen en het financiële plaatje rond te maken.
Er zijn ook diverse aanvragen onderweg naar fondsen voor
subsidies.
Het onderhoud aan onze accommodatie vraagt voortdurend onze
aandacht.
De afgelopen maand zijn er onderhoud werkzaamheden verricht aan
het alarm en aanpassingen gedaan in de meterkast, zodat deze weer
voldoen aan de regels van deze tijd.
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Wetenswaardigheden:
Zolang je JA blijft zeggen is het
voor iedereen wel goed
Maar zeg eens NEE dan leer je
ze pas kennen

Ik besluit met de wens dat we binnen afzienbare tijd weer kunnen
boulen. Doe alles wat in jullie vermogen ligt om gezond te blijven en
let op elkaar. Het is voorlopig anders dan voorheen.
Hopelijk tot snel.
Uw voorzitter,
J. ‘t Hart
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Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van
Teuny Voskamp
Wij wensen Daaf, kinderen en kleinkinderen sterkte om dit verlies te dragen
Bestuur en leden van ’s-Gravenboules
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Bestuursmedelingen
Coronavirus
Helaas is het coronavirus nog altijd actief en is er nog geen vaccin. Betekent dat we nog altijd niet ons zo
geliefde spelletje kunnen uitoefenen en de gezelligheid eromheen missen. 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. Wanneer we dan weer zouden mogen jeu de boulen wordt dit
een lastige opgave. We zullen tegen die tijd met de plannen komen hoe we dit gaan doen. Dit zal zeker
geen gemakkelijk opgave worden.
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. Iedereen zal deze tijd op zijn eigen manier invullen en beleven.
Maar dan is er de contributiebetaling …. Wat jammer dat er in de maand mei nog steeds een aantal
leden vanuit gaan dat deze verplichting betaald kan worden wanneer het hen uit komt. Een aantal
hebben echt nog niet betaald!! De vereniging heeft het nu extra hard nodig!
Ondanks de stilte op de club hebben wij als bestuur toch regelmatig bij elkaar gezeten om diverse
uitéénlopende zaken te bespreken
Vanuit de NEN-keuring is er weer het nodige elektra aangepast of vernieuwd.
Verder hebben we de voorraad bekeken en worden artikelen die bijna over de datum gaan verkocht
aan de leden. Hier komen we op korte termijn nog bij u op terug.
Een van de tijdrovendste bezigheden is natuurlijk de nieuwbouw.
Er zijn op dit moment diverse aanvragen onderweg zoals, de bouwvergunning en de aanvraag
Stichting Waarborgfonds Sport voor een garantiestelling t.o.v. de nieuwe hypotheek.
De totale kosten hebben we begroot op een bedrag van € 108.000, =.
Met een eigen inbreng van €23.000, = blijft er nog een totaalbedrag over van
€. 85000, =. Dit bedrag wordt onze nieuwe hypotheek.
Hiervan is door de positieve reacties van onze leden door middel van een uit te geven lening over 10
jaar maar liefst € 42.500, =toegezegd.
We worden hier hartstikke blij van… super bedankt hiervoor.
De totale kosten zijn behoorlijk lager uitgevallen door diverse oorzaken, maar één ervan is
zelfwerkzaamheid vanuit de leden. Hierover later meer.
Zeker het dossier met betrekking tot de bouw wordt met de dag dikker.
We zijn er volop mee bezig…. Maar het is voor een goede zaak (zie foto)
Ter info hierbij ook de bouwtekening voor nodige inleving hoe het gaat worden.
Andere investeringen voor de toekomst of aanpassingen zijn er nu niet, wat eigenlijk ook maar goed uit
komt gezien de geringe opbrengsten. Als financieel gezonde vereniging komen wij deze crisis met
elkaar zeker goed door.
We hopen dat we weer snel toestemming krijgen om te mogen spelen en dan met elkaar weer fijne
clubdagen beleven, zodat we ook op de Jeu de Boules kunnen genieten van de komende
zomerperiode.
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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. Dat betreft dit jaar met
name het binnen schilderwerk aan de constructie. Deze werkzaamheden staan gepland voor mei/juni
2020. 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!
TANK & SCHENK ACTIE BIJ ESSO DE ROTONDE
Esso de Rotonde is een modern tankstation gelegen aan de rand van het centrum van ’sGravenzande. 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
De afgelopen 2 seizoenen heb ik als secretaris noodgedwongen het wedstrijdleiderschap voor de WCK
vervult.
Gelukkig heb ik hierbij de hulp gehad van Cor van Dijk, waarmee ik kon overleggen en waarop ik altijd
kon terugvallen. Veel dank dan ook aan Cor hiervoor.
Met ingang van het nieuwe seizoen gaan Leen Hartog en Cor van Dijk samen een commissie
wedstrijdzaken vormen en zullen ook het Rondje Breeje Durp, het strandtoernooi en het
oliebollentoernooi voor hun rekening nemen.
Ook gaan zij overleggen over de WSC met Theo Bunnik en Ditta ’t Hart voor de invulling voor het
nieuwe seizoen.
Fijn dat er hiervoor in elk geval weer meer aandacht is.
Wat nog wel zorgelijk is dat er voor de dinsdagmiddag en donderdagavond nog geen vaste
wedstrijdleider is.
Henk de Hoog die dit de afgelopen jaren met verve heeft vervuld heeft al een tijd geleden aangegeven
hiermee op 1 april jl. te stoppen.
Gelukkig zijn er wel een aantal mensen die hier invulling aangeven, maar zij doen dit elk op hun eigen
wijze, waardoor er structuur ontbreekt.
Het bestuur is in ieder geval blij dat wedstrijdzaken, de clubkampioenschappen en overige zaken,
zoals de evenementen hiermee doorgang kunnen blijven vinden en zal deze leden, net als alle andere
vrijwilligers, onder alle omstandigheden steunen
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Van de evenementen commissie
Verslag van het carnaval toernooi van 22 februari 2020
De evementencommissie is de populairste van ’s-Gravenboules dus eigenlijk hebben ze weinig
introductie nodig. Als er een toernooi aangekondigd wordt is het dringen bij de inschrijflijst. Dit keer dus
een CARNAVAL/wintertoernooi. Oei!!! Carnaval... Ligt dat wel goed in ’t breje durp? Laten we ook
maar een plekkie vrij houden voor een “wintertoernooi” dan kan iedereen meedoen...
Dit enthousiaste team ziet het helemaal zitten. Inmiddels putten ze uit hun ervaring van vele feestjes.
Kom maar om een uur of twaalf, zei Tanny, dan zijn wij er ook. Ik ben er maar eens gaan kijken. En ja,
klokslag 12 uur reed de auto tot het laatste hek om zo kort mogelijk te sjouwen met pannen en tassen.
En binnen was de hele machinerie al in beweging, geholpen door de partners, om de tent te versieren
en alles klaar te zetten.
Maar op dat moment is eigenlijk al veel gedaan. Denk aan de prijzen, de cakejes, de broodjes, de
ballonnen en, als toppunt: de erwtensoep met worst.
Twee feestmakers waren zo opgegaan in de organisatie dat ze hun boules vergeten waren. Er was
geen tijd meer om hun outfit weer uit te trekken dus gingen de boer en de Mekkaganger in vol tenue
nog even langs huis. Gelukkig waren ze op tijd terug voor de foto.
Hoe de middag verliep hoef ik haast niet te vertellen. Als je er niet bij was heb je vast wel van anderen
gehoord dat we een geweldige middag beleefden.
Een feest!!!
En na afloop is er weer die evenementencommissie die de keuken weer helemaal aan kant brengt, de
ene vaat na de andere draait, de bar bijhoudt enz. Alle tafeltjes weer afnemen, de vloer nog even
aanvegen...
Zijn we niks vergeten? Nee? Dan doen we nu het licht uit...
Jeanne Bergenhenegouwen

Hoe kan het een feestje worden?
’s-Gravenboules mag van geluk spreken een enthousiaste evenementencommissie te hebben die vol
vaart de nodige toernooien organiseert. Steeds weer komen ze met originele thema’s en dagen de
leden van ’s-Gravenboules uit om hierin te volgen. Aan de opkomst is wel af te lezen dat het in goede
aarde valt.
Bedenken is één, uitvoeren is twee. En als het team niet zou kunnen terugvallen op de partners is het
maar de vraag of ze zo’n groot succes zouden hebben. Kortom: er is een fenomenale achterban!
Die ga ik nog wel eens apart bekijken want niet alleen de evenementencommissie heeft er een, maar
ook veel andere vrijwilligers in onze club maken vaak graag gebruik van hun achterban.
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Bij het afgelopen CARNAVAL/wintertoernooi heb ik onderstaande foto gemaakt met de achterban van
de evenementencommissie. En speciaal wil ik noemen Edith Brederode en Monique Voogd die de
bardienst op zich namen.
Namens de boulers: heel erg bedankt!!
Jeanne Bergenhenegouwen

Het virus
Wanneer mag ik je zien?
Wanneer mag ik je vasthouden?
Wanneer mag ik je weer knuffelen?
Wanneer mag ik je omhelzen?
Wanneer kunnen we weer een kopje koffie met elkaar drinken?
Wanneer kunnen we weer eens proosten als alles weer een beetje normaal is?
Wanneer zullen wij het virus overwinnen?
Wanneer mogen we weer genieten als ooit tevoren?
Wanneer kunnen we weer vertrouwen krijgen in het leven?
Wanneer stopt het, dit immense gevaarlijke virus in deze wereld?
Voor ons geen weet, wanneer het virus stopt, maar een vraag!
Dick Voogd
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