Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Beste jeu de boules vrienden,
Op 30 juni konden we toch nog onze meermalen uitgestelde
jaarvergadering houden.
Het was een goede vergadering, waarin Theo Bunnik in het
bestuur gekozen werd en daar de functie heeft van
wedstrijdcommissaris.
Ook heeft Henk Otten zich voorgesteld als toekomstig voorzitter,
daarover zal gestemd worden in de jaarvergadering van februari
2022.
Rondje Breeje Durp en later het Franse toernooi waren tot nu toe
hoogtepunten binnen onze vereniging.
Met dank aan de activiteiten commissie die ook dit jaar met een
groot aantal prijzen een leuke verloting organiseerde. Hierbij wil ik
ook de sponsoren bedanken van wie we vele prijzen pro deo
ontvingen.
Na 1½ jaar te moeten schipperen met openingstijden vanwege de
corona, lijkt het erop dat alles weer een beetje normaler begint te
worden.
Een aantal leden die in de coronatijd niet durfden te komen, zie je
nu weer verschijnen.
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Ook hebben we enkele nieuwe leden kunnen verwelkomen, maar er Van de wedstrijdleiding
kunnen altijd nog mensen bij.
Toernooien
Op zaterdag 28 augustus houden we een open middag.
Heeft u kennissen of vrienden, breng ze mee om ze met ons jeu de Activiteitencommissie
boules spel kennis te laten maken.
Begin september begint ook de WCK weer en in oktober de WSC,
aan beide competities doet onze vereniging weer mee.
Heb je animo om ook eens een wedstrijd te spelen tegen een
andere vereniging, geef je dan op voor 10 september bij Ditta ’t Hart
of Riet Dijkshoorn. Je moet wel gevaccineerd zijn.

Wetenswaardigheden:
.

Hopelijk gaan we een mooi kwartaal tegemoet in ons spel en onder
elkaar, waar we als het goed is open staan voor elkaars mening en
begrip hebben als een ander anders denkt dan jij.
Als slot vergeet onze zieken niet.
Uw voorzitter,
Jac ‘t Hart
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Bestuursmedelingen
Coronavirus
Gelukkig lijkt het einde van de coronapandemie in zicht. Vanaf 1 juli jl. zijn we dan ook weer gestart
met de clubkampioenschappen en gaan er ook weer competities van start. In september beginnen de
Westlandse Clubkampioenschappen weer en ook de Winter Senioren competitie gaat vanaf 20 oktober
weer van start. In beide competities deed ’s-Gravenboules altijd mee voor de hoofdprijzen. Wanneer u
hieraan mee wilt doen, meld je dan bij Theo Bunnik. Voor de Winter Seniorencompetitie is een Wlicentie nodig.
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.
Henk Otten beoogd nieuwe voorzitter
Veel leden hebben inmiddels kennis kunnen maken met de beoogd nieuwe voorzitter Henk Otten.
Omdat Henk het spelletje zelf misschien in een vakantie eens heeft gespeeld heeft Dick Voogd hem
inmiddels een aantal lessen gegeven.
Wanneer je onderstaande foto’s ziet lijkt het een natuurtalent.
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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.
Van de penningmeester
Beste mensen ,
We komen langzaam weer in het oude ritme van onze clubavond en middagen.
Ook hebben we twee goede toernooien afgewerkt, waarin het mooie weer ons gelukkig goed gezind
is geweest.
Zo starten ook weer de normale gang van zaken in de kantine met diverse
zaken o.a. de inkoop .
Daaruit blijkt dat eigenlijk niet onverwacht de inkoopprijzen behoorlijk zijn toegenomen.
Gezien deze situatie moeten wij snel een aantal consumptieprijzen aanpassen.
Deze verhogingen zaten er eigenlijk gewoon al aan te komen, maar helaas
moeten we dit ook per 1 september aanpassen en invoeren.
De wijzigingen zijn :
Alle frisdranken ongeacht welke worden
Wijnen/Port/Sherry/Jenever/Schipperbitter

€
€

1,50
2,00

De bitterballen ondergaan een prijsverhoging van 12 stuks voor € 5,00.
( prijs blijft gelijk maar we aanpassen het aantal aan. )
Voor de barmedewerkers: de prijslijsten en de kassa worden aangepast.
Ik wens jullie allen een mooie nazomer met veel boules-plezier.
Uw penningmeester Nico Kaman
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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. Evert heeft in de afgelopen periode de
zonnepanelen gereinigd.

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.
Rondje Breeje Durp
Het was weer als vanouds op 7 juli jl. Een mooie dag en een mooi toernooi. Fietsend langs alle
banen in en om ’s-Gravenzande met als start en eindpunt ons eigen clubgebouw. a.s. Het
evenemententeam had er weer alles aan gedaan om deze dag te doen slagen. De einduitslag van
deze dag was 1e Jan van Daalen 4+36, 2e Cor van Geest 4+32, 3e Jac ’t Hart 4+31, 4e Wim v/d Bos
4+25, 5e Arie de Bruin 4+21. Nadat de prijzen waren verdeeld was er een overheerlijk chinees buffet
waarbij naast de deelnemers ook de partners konden aansluiten. Met totaal 77 personen werd hier
aan deelgenomen en omdat er zowel binnen als buiten gezeten kon worden was dit, na een periode
met allerlei beperkingen, weer een activiteit waarvan met volle teugen werd genoten wat ook duidelijk
was te zien. Een geweldige dag die zeker weer voor herhaling vatbaar is.
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‘s-Gravenboules
Jeu de boules is een leuke, gezellige sport en bovendien gezond voor iedereen!
Speciaal voor de beginnende bouler zijn er tips en tops te krijgen.
Jeu de boules is een laagdrempelige en vooral gezellige manier van sporten, en bij ons kun je nu
kennismaken met de jeu de boules sport.
De activiteitenclub organiseert leuke activiteiten voor de actieve leden.
Het is merendeels een sport voor mensen van middelbare leeftijd, maar ook vele jongeren spelen het
spel.
Het programma is wisselend en bestaat onder andere uit toernooien en wedstrijden.
Alles wat wij doen, organiseren wij op een leuke manier.
✅ Gezelligheid & verbinding
✅ Samen & alleengaand
✅ Nieuwe mensen ontmoeten
✅ Leuke activiteiten
✅ Actief & creatief

Flying high, Touching the light
Een kitesurfer....het leek net of hij een wolk aanraakte, beschenen door het fraaie licht.
Op wonderlijke hoogte mocht hij het licht in zijn ogen zien.
Enige tijd stond ik bij de kustlijn om hemop het juiste momentvast te leggen.
De kitesurfer en ik waren heel trots op dit magnifieke moment.
Het kan op het strand en bij de zee zo mooi zijn.
Telkens zijn er mooie momenten op het strand,dat houdt gelukkig nooit op.
Als een gelukkig mens nam ik afscheid van deze prachtige avond.
Tekst en foto: Dick Voogd
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