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Nu de goedheiligman en zijn Pieten ons land alweer hebben
verlaten, maken we ons op voor de komende kerstperiode. Net als
vorig jaar hebben we echter nog nauwelijks vorst van betekenis
gehad, laat staan een sneeuwperiode. Het weerbeeld van de
komende tijd laat echter wel degelijk een ietwat wisselende maar
toch duidelijk langzaam neerwaartse tendens zien en dus raken
de schaatsadepten onder ons alweer in rep en roer.
Zoals gezegd, ook de feestdagen naderen met rasse schreden.
Voor je het goed en wel beseft is het jaar 2020 alweer voorbij en
heeft het nieuwe jaar 2021 haar (of is het zijn?) intrede gedaan.
In verband met de heersende coronapandemie hebben we echter
nauwelijks zicht op evenementen, eh, helemaal niet eigenlijk. De
beroemde Kerstparcoursen en Oliebollenmêlée’s kunnen (en mogen)
jammer genoeg niet doorgaan. Ook onze traditionele nieuwjaarsreceptie (die aanvankelijk stond gepland op zondag 3 januari 2021)
kan helaas helaas niet doorgaan, zucht...
Normaal gesproken is dit best wel een opwindende tijd van het jaar
waarin ruimte voor reflectie over de achter ons liggende periode en een vooruitblik op de
komende tijd om voorrang strijden. Nou, veel kan er niet door die vermaledijde corona maar
dat kan ons niet weerhouden van die laatste onderdelen (eh, reflectie en vooruitblik dus).
Daarom, zo vonden wij, leek ons dit, ondanks alle onmogelijkheden, wel degelijk een
bijzonder geschikt moment voor het uitbrengen van een nieuw clubblad,
EINDELIJK! Een clubblad dat bovendien, het is tenslotte bijna Kerst, in
de traditionele kerstaankleding getooid gaat én in KLEUR is gedrukt!
Als resultaat van dit alles heeft u hierbij dan ook een gloednieuwe uitgave
van ons clubblad voor u op tafel of op schoot liggen, de 4e van de 19e
jaargang alweer.
Oké en wat gebeurde er zoal de afgelopen tijd?
- Eh, nou ja, niet zo heel veel eigenlijk, of eigenlijk niks dus... Op zaterdag 3 oktober zou
ons eerste team wederom in de NPC spelen, dit keer uit tegen titelkandidaat PUK uit
Haarlem. Het tweede team zou (weer) vrij zijn. Zover kwam het echter niet want corona
gooide roet in het eten en wel dusdanig ernstig, dat de bond de gehéle NPC annuleerde,
over en uit dus..., niks meer spelen, nada, noppes, helemaal niente...
- In de maand december worden normaal gesproken onze traditionele
Kerstparcoursen en Oliebollenmêlée’s georganiseerd, maar in de huidige
tijd, waarin niets meer ‘normaal’ is, kan en mag daarvan, vanwege
Corona, (helaas) geen sprake zijn. Jammer hoor!
- Op de eerste zondag van het nieuwe jaar wordt traditioneel onze
Nieuwjaarsreceptie gehouden maar u raadt het al: ook die kan (en mag)
helaas niet doorgaan…
- En ook verderop in het nieuwe jaar vallen er helaas weinig tot geen
nieuwe dingen te melden…
Hmmm, oké dan, en staat er dan nog wel wat te gebeuren?
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- Eh, nou ja, niet veel, eigenlijk niks dus. Vrijwel alle boule-activiteiten zoals wedstrijden,
competities en toernooien gaan niet door en dat zal nog wel even zo blijven,
zo vrezen wij...
Maar wél, zoals altijd in blijde afwachting (van kopij..;-),
de Redactie, Willeke & Gerrit Loderus.
De Redactie wenst iedereen, ondanks alles, bijzonder fijne Kerstdagen, een zeer gezellige
jaarwisseling en een gelukkig maar bovenal gezond en zo mogelijk corona-vrij 2021 toe!
Het volgende Bouletin zal verschijnen rond half februari. De uiterste kopij inleverdatum voor
deze editie is vastgesteld op vrijdag 14 februari 2021. Voor nu: heel veel leesplezier!

Adreswijzigingen (jazeker, maar wéér een keer!!!)
Heel soms krijgen we een mailtje, vaker horen we het toevallig van
anderen maar soms ook helemaal niet: een adreswijziging.
U zou onze ledenadministratie een zéér grote dienst bewijzen door een
adreswijziging zo spoedig mogelijk door te geven, zodat ons ledenbestand zo actueel mogelijk kan blijven. Neem in zo’n geval dus direct
contact op met Ria van der Poel, tel 0252-414398, of mail direct aan haar:
j.vdpoel@casema.nl Hetzelfde geldt ook voor mailadressen, die óók nog al eens wijzigen.
Is dat bij u het geval (geweest), geef ook dat aub z.s.m. door aan Ria. Alvast bedankt!

Corona (aller aller allerlaatste nieuws)
Zoals we al zeiden, dat vervelende Corona, dat wil wat. Dat zet
onze hele samenleving al maanden op z’n kop, en dan denk je dat
je het ergste hebt gehad, laait er wéér een volgende
besmettingsgolf op in ons land… (en in veel andere landen ook trouwens).
En dus kondigde ons aller premier Rutte nóg weer strengere maatregelen aan: het dragen
van mond-/neuskapjes werd verplicht in de openbare binnenruimte (dat wil zeggen in
overheidsgebouwen, winkels, bibliotheken etc). Aangezien onze boule-accommodatie in
principe alleen voor leden toegankelijk is, is daar dus geen sprake van
publieke binnenruimte en heerst daar dus ook géén mondkapjesplicht.
Op dinsdag 8 december was er het, tot nu dan, laatste ‘pers-momentje’
van Rutte en De Jonge. Vanwege de laatste (voortdurende) stijgingen
in het aantal corona-besmettingen kan er nog steeds geen sprake zijn
van enige versoepeling in het tot dusverre gevoerde beleid. We moeten het dus nog zeker
tot ergens (ver?) na de jaarwisseling uitzingen.
Vaccinaties gaan waarschijnlijk (hopelijk) begin volgend jaar (2021) van start, maar je,
voordat alle kwetsbare groepen en anderen zijn gevaccineerd, dan zijn we zéker een half
jaar of langer verder…
Verder nog wél goed (laatste) nieuws: we mochten, zoals bekend, nog één winterseizoen
in onze binnenlocatie aan het Henri Dunantplein boulen. Inmiddels voldoet de ventilatie aan
de huidige corona-eisen, zodat we daar per 1 november
weer kunnen (en mogen) boulen! Let echter wél goed op de
onderlinge afstanden en niet meer dan 12 mensen binnen!
Hou daarbij vooral het laatste nieuws in de gaten!
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Bestuur en Redactie van Jeu de Boules Hillegom
wensen alle leden en adverteerders uitermate
gezellige en bijzonder prettige Kerstdagen,
een fantastisch fijne finale van het oude jaar,
een goed overdacht begin van het nieuwe jaar en natuurlijk
een geweldig gelukkig maar bovenal gezond 2021 !!!
(en natuurlijk hopelijk ook zoveel mogelijk corona-vrij…)
(advertentie)

Openingstijden: Restaurant / Grand Café: Ma t/m Zo : 08:00 -23:00
Ontbijten: Maandag: 7:00 - 10:00. Di t/m Vrijdag: 06:00 - 10:00. Za & Zo: 08:00 - 10:00
(Ook als u geen hotelgast bent!). Zalen: Ma t/m Zo 08:00 - 01:00
Contactgegevens: Hotel Villa Flora. Hoofdstraat 55, 2181 EB Hillegom, Holland
T: +31 (0)252 515 100 E: info@hotelvillaflora.nl
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Schoonpraten
Onderstaand stukje kreeg ik ooit eens toegestuurd van Till
van Beest. Tilly was een begrip in ons boulewereldje van de
jaren ‘90. Zij heeft vele vele jaren in de wedstrijdcommissie
gezeten van Afdeling 09 van de NJBB. JBH behoorde
destijds bij Afdeling 09 (tegenwoordig District West).
“We herkennen onderstaande geloof ik allemaal wel. Of we nu recreatief spelen of dat
we in een toernooi/competitie meedoen. Altijd hebben we er wel een excuus voor. De
boule wordt niet geplaatst waar wij hem in gedachten hebben. Het ligt gelukkig niet
aan ons kunnen, nooit eigenlijk, maar altijd aan de omstandigheden. Tenslotte boulen
we al jaren zo.
Herkenbaar? Onderstaand zomaar wat opgepikte uitspraken van spelers:
1 Ja, hij schoot zomaar uit mijn hand!
2 Ja, zag je het, hij viel zomaar dood!
3 Ik moest meer naar links, maar er lag een heuveltje, nou ja...
4 Ja, ik schoot, maar hij huppelde zomaar over de but… onbegrijpelijk...
5 Iemand bewoog, daar kan ik niet tegen… dus mis.
6 Opeens een vogel, ja, dan kan ik het wel vergeten!
7 Mijn maat is niet op zijn best, helaas.
8 Ik speel met geleende boules, wat wil je.
9 Dit systeem is vreselijk, daar kan ik echt niks mee.
10 Ja, maar die wedstrijdleiding… ik ben meteen uit mijn concentratie.
11 Ik heb gisteren wat zwaar gegeten, dat doet geen goed!
12 Maar ze gooien ook expres die but zo ver uit! Ze weten dat ik kort gooi!
13 Ik draai vandaag steeds mijn hand, stom.
14 Maar met die wind, dat maakt het niet mooier, ik gooi geen bal.
15 Ik heb mijn teen gestoten, dat loopt zo akelig.
16 Tegen die vent(vrouw) maak ik nooit wat, een engerd, dat is een feit...
17 Het is gewoon te warm, ik leg het af.
18 Net als ik gooi, begint die kerkklok te luiden! BANG BENG! Naar hoor.
19 Nou, ik moet ook nog opschieten, moet naar een verjaardag, dat wordt niks dus.
20 Maar op die bal mocht ik toch niet schieten, dat kon niet. Of vond jij van wel?
21 Op die bal had JIJ moeten schieten het is de 13e! Wel blijven opletten, jij!
22 De but eruit, maar dat was echt wel de bedoeling…hoezo stom? Ik heb er toch nog
twee. Oh, zij ook? Dat zag ik even niet, beter tellen voortaan... ja dom van mij!
23 Ja, ik weet het, je ging door je rug… dan kan je echt niks meer.
24 Waarom doen die mensen mee, ze zijn veel te goed, dat is geen doen!
25 Die dikke steen, DAAR viel ie precies op, knal!
26 Hij kwam precies op dat steentje. Tja, daar kun je dan niets aan doen...”
Vriendelijke groetjes, Ria van der Poel.
(iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021 gewenst!)
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De Rabo Clubsupport actie
Zoals iedereen inmiddels wel zal hebben begrepen, heeft onze onvolprezen penningmeester Jan de Landmeter ervoor gezorgd dat onze club
dit jaar meedeed aan deze actie, net als vorig jaar overigens.
En ook dit jaar heeft deze actie ons geen windeieren gelegd. Zo kon
onze Jan het fraaie bedrag van € 417,79 bijschrijven op de rekening van
JBH. Driewerf hoera, zowel voor de attente actie van onze penningmeester als voor de Rabobank!
Tijdens een van de speelavonden berekenden de broers Van R. ruwweg hoeveel mensen
(leden van de Rabobank dus) voor dit fraaie resultaat hadden gezorgd. Vooral broer Mart
had dit snel berekend: rond de 200 stemmen waren voor dit resultaat nodig geweest.
Dat betekent niet dat er 200 personen hebben gestemd, want alle leden van de Rabo
mochten 5 stemmen uitbrengen en daarbij per club maximaal 2 stemmen.
Kort samengevat: tussen de 100 mensen (met 2 stemmen) of 200 mensen (met elk één
stem) waren zo vriendelijk JBH hun stem(men) te doen
toekomen. Dat betekent dus wél dat véél meer mensen
dan ons ledenaantal hiervoor hebben gezorgd!
Bedankt iedereen die stemde, voor deze zeer welkome
aanvulling op onze clubkas!
Zoals in de doelstelling van deelname van JBH aan deze
actie staat, zal dit bedrag worden aangewend voor
vervanging van onze telborden. Deze beginnen namelijk
wel heel erg slecht te worden.

De spelvorm tête-à-tête
Eén van de gevolgen van de (vele) besluiten van de
overheid in de heersende corona-crisis (naast het
verbod voor álle sporten om binnen te spelen), is het
feit dat we ook alleen nog maar 1 tegen 1 (tête-à-tête)
mochten spelen. Dus géén 2 tegen 2 of 3 tegen 3
meer (of 2 tegen 3), ook al hielden we een baan leeg
en onbezet tussen de verschillende partijen.
Dat hebben we enkele weken volgehouden en dat gaf
best wel een beetje een onwerkelijk en ruimtelijk
gevoel, zoals op de foto hiernaast is te zien.
“Voordeel” is wel dat niemand iemand anders dan zichzelf de schuld kan geven van
gemaakte fouten of verkeerde beslissingen, maar een tikje desolaat oogt het wél, zo…
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Rinus van Stein,
uw woningstoffeerder,
daar voel je je thuis...
Hoofdstraat 26
2181 ED Hillegom
Tel: 0252 - 520 557
Fax: 0252 - 525 870
Mail: info@rinusvanstein.nl
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Eerste bericht van de bestuurstafel

(29-10)

Beste boulers,
Onlangs is door het bestuur een gebruikersovereenkomst
getekend met de gemeente Hillegom voor gebruik van het pand
Henri Dunantplein 7. Het pand waar we afgelopen winterperiode
ook hebben gespeeld en dat we plots moesten verlaten
vanwege de maatregelen die er van regeringswege werden
afgekondigd in verband met de corona-pandemie.
Deze nieuwe gebruikersovereenkomst is geldig t/m mei 2021.
Hoe of wat daarna de mogelijkheden zijn voor ons met dit pand is nog onzeker, maar we
worden hiervan op de hoogte gehouden. Om het pand geschikt te maken om er in de huidige
tijd en met de huidige maatregelen in te spelen zijn diverse voorzorgsmaatregelen
genomen, te weten:
1. Blijf thuis als u verkouden bent of als u in contact bent geweest met iemand die coronabesmet is of als iemand in uw omgeving in contact is geweest met iemand met een
coronabesmetting en vervolgens in contact met u is geweest. Houd dan de voorgeschreven quarantainetijd aan (dit is van wezenlijk belang, want hierdoor heeft de
vereniging in Lisse voor onbepaalde tijd haar gehele accommodatie moeten sluiten).
2. Houd de hygiëne maatregelen in acht.
3. Houd 1,5 meter afstand. Zoek contact met elkaar tijdens het lopen, bij het wisselen én
bij het spelen. En ook na afloop van een spel bij het oprapen van de boules en butje
en bij het eventueel opmeten. Maar ook bij binnenkomst en vertrek. Altijd 1,5 meter!
4. De speelruimte is ingericht op maximaal 12 personen. Om toch iedereen zoveel
mogelijk te laten spelen zijn de mogelijkheden om te spelen uitgebreid.
De huidige speelmomenten van maandagavond, dinsdagmiddag, woensdagavond en
donderdagmiddag blijven bestaan. Maar om iedereen in de gelegenheid te stellen twee
keer per week te boulen is het nu eventueel óók mogelijk
te spelen op maandagmorgen en maandagmiddag,
dinsdagmorgen en dinsdagavond, woensdagmorgen,
woensdagmiddag, donderdagmorgen, en vrijdagmorgen
en vrijdagavond. Dus eigenlijk de gehele week behalve
de donderdagavond en het weekend.
Voor deze speelmomenten moet men zich inschrijven bij
Gerard en Hanneke Willemse. Wil er gespeeld kunnen
worden op een bepaald moment, dan is de minimale
bezetting 8 en de maximale bezetting 12 personen.
5. Inschrijving kan via e-mail gwildoel@ziggo.nl of door inlevering van een briefje.
Je kunt je voorkeur aangeven via 1, 2 of 3. 1 is voorkeur, 2 als er geen plek meer zou
zijn en 3 indien nodig voor de bezetting. Bij teveel
aanmeldingen met keuze 1 voor een dagdeel wordt er
overlegd. De uitbreiding van de speelmomenten is er om
een ieder in de gelegenheid te stellen 2 keer per week te
kunnen spelen. Wanneer er voor een speelgelegenheid
te weinig of geen belangstelling is komt dat speelmoment
te vervallen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent op
een aangegeven speelmoment te komen wordt u verzocht
zich af te melden zodat aanvulling tot 8 of 12 spelers kan
plaatsvinden. Als er mensen zijn, die op de aangegeven
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6.
7.

8.

9.

10.
11.

tijd niet kunnen, dan moet die de reserves bellen die op volgorde op de lijst staan. Het
doorgeven van de briefjes dient aan Hanneke of Gerard Willemse te gebeuren.
De speeltijden voor de ochtend zijn van 10:00-13:00 uur. Voor de middag en de
avond blijven de tijden zoals ze nu zijn.
In de overeenkomst met de gemeente is
vastgelegd dat we alléén gebruik mogen
maken van de hal waarin gespeeld wordt en de
ruimte achterin, die dienst deed als kantine. De
ruimte aan de voorzijde is voor ons niet
beschikbaar. Ook niet om te roken! Roken dient
buiten te gebeuren.
De ruimte achterin is ingericht als rustruimte.
Aan weerszijde van de ruimte zijn 3 tafels met
2 stoelen neergezet met daartussen een loopruimte van 2 meter. U wordt dringend
verzocht de tafels en stoelen te laten staan op de plaatsen waar ze nu staan.
In de speelhal zijn drie banen aangelegd in de lengterichting van de hal, banen 1, 2 en
3. Tussen de banen is een vrije ruimte om te staan. Baan 3 is de baan direct naast de
zitruimte, daarna is er een vrije baan, baan 2 is in het midden, met daarnaast weer een
vrije baan en baan 1 is het dichts bij de uitgang.
De loting om te spelen vindt plaats in de zitruimte achterin.
Als men naar de banen gaat, gaan eerst de mensen die spelen op baan 1, vervolgens
de spelers/speelsters op baan 2 en als laatste degenen die op baan 3 spelen.

Houd deze regels in acht, zodat we bij eventuele controle niet genoodzaakt worden de
locatie te sluiten of als de regels niet worden nageleefd we als bestuur moeten besluiten om
de binnenlocatie alsnog weer te sluiten. Dit kunnen we
gezamenlijk voorkomen!
En nu maar hopen dat de huidige corona-situatie niet verergert
waardoor van overheidswege wordt besloten alle binnensporten te verbieden.
Voorzichtigheid en navolging van de opgestelde regels is in ons
aller belang willen we gebruik kunnen blijven maken van onze
binnenlocatie!
De datum van ingang is 2 november 2020.
Het Bestuur.

Nieuw bericht van de bestuurstafel
(07-11) Beste boulers, hoogste tijd voor alweer
een volgende nieuwsbrief, met daarin:
1. De maatregelen betreffende onze locaties
2. De financiële verantwoording over het boekjaar 2019
3. De uitslag Rabo Clubsupport
Ad 1. Helaas zijn er op dinsdag 3 november
nieuwe aanvullende corona-maatregelen door het kabinet genomen waardoor het sporten
en dus ook het pétanque, nóg verder wordt beperkt.
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De NJBB heeft hiervoor een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen
voor de pétanque-sport. Vertaald naar onze
sport: het jeu de boulen mogen we maar per
baan met maximaal twee personen spelen,
zowel binnen als buiten. Binnen zou dit
betekenen dat we maar met 6 personen tegelijk
kunnen spelen. Daarom heeft het bestuur
besloten de binnenlocatie tot 16 november te
sluiten en voorlopig uitsluitend nog op onze
buitenlocatie te spelen. Te allen tijde geldt óók
buiten dat er maar met twee personen per
baan gespeeld mag worden. Géén doubletten of tripletten. Dus uitsluitend tête-à-tête.
We hebben buiten 24 banen. Met telkens 1 baan ertussen vanwege de afstand, blijven er
dus 12 over om op te spelen. Dus 12 x 2 = 24 mensen die tegelijk buiten kunnen spelen.
Het tête-à-tête spel is niet bij iedereen een populaire vorm van het spel. Je kunt niemand
de schuld geven als je een verkeerde beslissing neemt. Niet met elkaar overleggen wat te
doen. Je moet zélf beslissen wat er moet gebeuren. Je kunt helaas alleen jezelf de schuld
geven als het niet loopt. De andere kant is de uitdaging voor jezelf. En ga ervan uit dat die
groter is dan je zou verwachten. Bij een overwinning mag je dan best trots zijn op jezelf.
Maar ook bij het buiten-boulen gelden uiteraard alle regels die we uit voorgaande
nieuwsbrieven steeds hebben moeten toepassen. We zullen de allerbelangrijkste nog even
de revue laten passeren.
Het merendeel van ons ledenbestand behoort tot
de kwetsbare groep ouderen. Het is daarom
belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de
gezondheid van onze leden. Dus neem je eigen
verantwoordelijkheid en:
- Blijf thuis als u verkouden bent of als u in contact
bent geweest met iemand die coronabesmet is of
als iemand in uw omgeving in contact is geweest met iemand met een coronabesmetting
en vervolgens in contact met u is geweest. Houd dan de voorgeschreven quarantainetijd
aan. Houd ook de hygiëne-maatregelen in acht.
- Houd altijd 1,5 meter afstand. Ook na afloop van een spel bij het oprapen van de boules
en het butje en bij het eventueel opmeten. Er kunnen max 2 personen tegelijk op 1 baan
spelen.
Het terrein is ingericht op een maximaal aantal personen van 24.
De overige regels voor wat betreft boule en but kennen we natuurlijk allemaal nog wel.
Voorzichtigheid en navolging van de opgestelde regels is in ons aller belang willen we
gebruik kunnen blijven maken van onze locatie!
Ad 2. Algemene Ledenvergadering over 2019.
Het bestuur moet nog verantwoording afleggen aan de leden over het
boekjaar 2019.
Aangezien we dit niet kunnen doen in zowel onze binnen- als onze
buitenlocatie stelt het bestuur voor dit digitaal te doen. Het bestuur stuurt
binnenkort de betreffende stukken over 2019 zoals de diverse
jaarverslagen, jaarcijfers, kascommissie etc naar de leden, met het verzoek om voor een
nog nader te bepalen datum te reageren. Dit geldt ook voor de begroting voor het jaar 2021.
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Uiteraard kunt u altijd de vragen en opmerkingen aan ons kwijt. Dit zal ook zowel digitaal
(per e-mail) of schriftelijk gaan. Het bestuur zal hierop ook schriftelijk reageren.
Ad 3. Maar we hebben ook zeker positief nieuws. Met
elkaar hebben we met de Rabo Clubsupport ervoor
gezorgd dat de Rabobank een bedrag van € 417,79 aan
onze vereniging gaat uitbetalen. Top! Bedankt allemaal!
Het bestuur hoopt dat we op deze manier toch nog elkaar
kunnen blijven zien. Nog wat plezier met elkaar kunnen
hebben. En hopen dat de weergoden ons een beetje
goedgezind blijven. Maar bovenal dat we met elkaar
gezond blijven. Dat is het allerbelangrijkste.
Het Bestuur.

Boulen ten tijde van Corona
Ondanks de, voor ons boulers althans,
enigszins barre corona-tijden, waarin
competities en toernooien voorlopig op
de (hele) lange baan zijn geschoven, is
er op ons eigen complex nog wel
degelijk een mogelijkheid om af en toe
een balletje te gooien.
Vanwege de soms vrij lage (vooral
avond-) temperaturen, is de tot vuurkorf
omgebouwde wasmachinetrommel weer
tevoorschijn gehaald en deze doet dan vrolijk dienst als handenwarmer…
Maar dat verhoogt ook de sfeer weer zodat er een zeer gemoedelijke stemming heerst op
ons buitenterrein.
Zoals op de foto’s is te zien is de anderhalve meter
afstand-regel moeiteloos te handhaven en genieten
we in het licht van de lichtmasten van een gezellig
potje boulen.
Wel blijven we hopen dat het droog blijft want met
regen is er dus echt geen lol aan… Ook sneeuw en
vorst mogen nog even op zich laten wachten, van ons
dan hè...
En wie weet, mogen we, voordat de “echte” winter
inzet, weer onze binnenlocatie aan het Henri Dunantplein betrekken (is inmiddels een feit). Dat zal vooral
afhangen of de ventilatie in dit gebouw zo kan worden
ingesteld of veranderd, dat die
voldoet aan de voorschriften en de
RIVM-richtlijnen.
Door
onze
vrijwilligers werd hierover hard
nagedacht en dit is thans verbeterd.
Greetz, de Redactie, Willeke en Gerrit.
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www.pietersbouwtechniek.nl

Zelfstandig thuis
blijven, maar
toch wat hulp of
ondersteuning
nodig? Wij
helpen u graag!

HOZO zorgt
voor Hillegom,
ook thuis!
● Open Eettafel en
Avondrestaurant
● HOZO Servicepas
● Personenalarmering
● Huishoudelijke hulp
● Persoonlijke verzorging en
verpleging
● Begeleiding, individueel en in
groepsverband
● Eerstelijns verblijf
● Moderne woonzorgcentra
Bloemswaard | Parkwijk | Maronia | Zorg Thuis
Garbialaan 3 Hillegom | 0252 - 576 500
info@hozo.nl | www.hozo.nl
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Wij bieden huishoudelijke hulp,
wijkverpleging en
begeleiding thuis. Met
en zonder indicatie
mogelijk. Meer zorg
en ondersteuning
nodig? Dan is het
volledig zorg- en
dienstenpakket (vpt)
wellicht iets voor u.
U bent van harte
welkom voor
een vrijblijvend
gesprek met onze
cliëntconsulent,
Annemieke Schagen.
Voor een afspraak of
advies: 0252 – 576 500,
a.schagen@hozo.nl.
Voor meer informatie
kunt u ook terecht op
onze website:
www.hozo.nl.
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Nieuwste bericht van de bestuurstafel
(21-11) Beste boulers,
Gelukkig weer eens wat positief nieuws over corona.
Vanaf maandag de 23e (november, Red.) mogen we
weer binnen spelen! We mogen weer met 4 mensen op
elke baan. Dus ons tête-à-tête-spelletje gaat voorlopig
de ijskast in en we gaan weer lekker doubletten. Voor
velen van ons toch de populairste vorm van het spel...
Dit betekent wel dat we binnen met niet meer dan 12 personen mogen spelen (3 banen x 4
spelers). En dat we van tevoren moeten inschrijven.
Het bestuur heeft de mogelijkheid geboden om zo ongeveer 5 dagen in de week te kunnen
spelen, mits er minimaal 8 personen zijn. De animo hiervoor is echter niet groot. De dinsdagen donderdag-middagen blijven favoriet. Prima, maar dan wordt het spelen op die dagen in
2 blokken van 2 uur.
Aanvang 1e blok van 13:00 - 15:00 uur, het 2e blok van 15:00 - 17:00 uur. Ook hierbij de tijden
waarop je wilt spelen van tevoren aangeven! En als je niet kunt dan graag één van de reserveleden bellen zodat er geen lege plaatsen zijn. Dat zou jammer zijn. Met 11 mensen doubletten
vindt niemand leuk.
Opgeven kan weer bij Gerard en Hanneke Willemse, in persoon, telefoon of via de mail:

gwildoel@ziggo.nl
e

Op dinsdag, de 24 , spelen we nog volgens de opgave op de oude lijst. Er komt wel een
nieuwe lijst.
De nieuwjaarsreceptie gaat in januari 2021 helaas niet door. We hebben geen ruimte om
1,50 m. afstand van elkaar te houden. Ook de binnenlocatie is niet geschikt om een groot
aantal leden te kunnen ontvangen. Jammer, maar het is niet anders...
Als laatste nog even een mededeling die we eigenlijk allemaal wel weten. In de binnenlocatie
mag er absoluut niet gerookt worden! Ook niet in de ruimte aan de voorkant.
Maar ook op de buitenlocatie was er aan het begin van de coronatijd afgesproken dat er niet
onder de overkapping én niet in het lounge-gedeelte
gerookt wordt. Dit heeft het bestuur nu veranderd in
roken in het laatste gedeelte onder de overkapping.
Dus niet meer vooraan bij de kantine!!!
Het bestuur wenst iedereen weer veel plezier in de
binnenlocatie. Met een béétje aanpassing van
iedereen kunnen we weer met plezier ons spel spelen!
Hopelijk blijft iedereen gezond,
Het Bestuur.

Johoho, eindelijk het eerste Mopje
De dokter had me in verband met de corona-kilo’s aangeraden om
naar de sportschool te gaan. Het oefenen met die apparaten zou me
goed doen. Kom ik daar zo’n fitnesscentrum binnen, begin ik meteen
maar aan het eerste het beste apparaat te rukken dat ik tegenkom...
Totdat er na een uur iemand achter me komt staan en zegt: "Mag ik
nu ook even bij de snackautomaat?"
13
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Allernieuwste bericht van de bestuurstafel
(28-11) Beste (middag)boulers,
Afgelopen donderdag bleek dat er nogal wat onduidelijkheid
was m.b.t. tot de opzet van het boulen op de middag. Waar
dat aan heeft gelegen? Laten we dat maar in het midden laten.
Ook het maar 1,5 uur kunnen boulen was een puntje.
N.a.v. die onduidelijkheid is er afgelopen donderdagmiddag
overleg geweest en zijn we tot de volgende oplossing gekomen:
Op de middag kan er gespeeld worden:
1. Dinsdagmiddag
2. Woensdagmiddag
3. Donderdagmiddag

van 13.30-16.30 uur
van 13.30-16.30 uur
van 13.30-16.30 uur

Veranderingen t.o.v. de vorige opzet: Een extra speelmogelijkheid, nl de woensdagmiddag
en geen 1,5 uur speeltijd, maar zoals altijd een hele middag.
De voorkeur voor speeldagen is aangegeven door de toen aanwezigen en die zijn verwerkt
op inschrijflijsten die in de koffieruimte liggen.
Per speelmogelijkheid is er een inschrijflijst t/m medio januari.
Het uitgangspunt is dat er maximaal 2 keer per week gespeeld kan/mag worden.

Er kunnen, zoals bekend mag zijn, op elk moment maar 12 mensen tegelijk
spelen/aanwezig zijn in de hal.
Voor de dinsdagmiddag zijn er 11 inschrijvingen, dus nog één (1) plek over. Voor de
woensdagmiddag zijn er 9 inschrijvingen, dus nog drie (3) plekken over. De donderdag is
volledig bezet.
Het bestuur vraagt u een beetje soepel naar elkaar toe te zijn. Niet
iedereen was de betreffende donderdagmiddag aanwezig om zijn/haar
voorkeur kenbaar te maken. Mocht er nu iemand komen boulen die
niet op de lijst staat, kijk dan naar de mogelijkheden om hem of haar
ook te laten spelen. Het is nu eenmaal voor iedereen een vreemde tijd
en samen moeten we zoeken naar de beste oplossing.
Op oudjaarsdag zijn we gesloten.
Het Bestuur.
(het Bestuur wenst alle leden fijne kerstdagen en een goed en gezond, hopelijk corona-vrij, 2021!)

Johoho, een klein puzzeltje dan maar?
Hiernaast staat een klein raadseltje. Door goed te
redeneren, reduceren en deduceren (wat betekent dat
je goed moet nadenken dus…) kun je erachter komen
wat de oplossing is voor die laatste vergelijking.
Pas wel goed op want er zit een stevige valkuil in!
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De Ster van Bethlehem
(bijdrage van Jan Pieters)
’n Ster en ’n stal en ’n engelenschaar.
Herders en wijzen… cadeautjes zowaar.
De kribbe, de ouders; wat vee en wat groen.
Wat voer in de hoek voor de beesten… was tóén.
’n Boom vol met lichtjes en engelenhaar.
Daaronder cadeautjes, bestemd voor elkaar.
’n Stal met wat beeldjes, omringd met wat groen.
De tafel gedekt… ja… bijna als tóén.
Niemand die tóén wist hoe hij zou gaan stralen.
Wij kennen z’n leven, z’n dood, z’n verhalen.
Ja… hij werd ’n stér, om wijzen te leiden
en mensen te helpen elkaar te bevrijden.
Z’n stralen verlichten de hele aarde,
als hulp bij ’t zoeken naar levenswaarden.
Als wij dezer dagen dit kind welkom heten,
dan mogen we morgen hem ook niet vergeten;
je moet er voor laten… je moet er voor doen.
Er zorg voor hebben als de ouders van toen.
En dan zal die ster weer de wereld bestralen
met goede ideeën en ware verhalen,
met onze mond, en voeten en handen
voor alle mensen, in alle landen.
Schrijver: onbekend

Onze jarigen in december, januari en februari
01-12 Ria vd Drift
18-12 Willeke Loderus

30-12 Theo Blokker
31-12 Gerda Warmerdam

05-01 Tiny Beelen
05-01 Mart van Rooden

12-01 Guus Slauerhof

05-02 Gitta Goedhart
06-02 Han Koning
14-02 Jola Hartman

17-02 Marijke Roodzant
18-02 Wim de Greef
28-02 Corry van Leeuwen

Wij wensen alle (toekomstige) jarigen (alvast) een héél fijne verjaardag toe!!!

Johoho, tijd voor het laatste Mopje alweer
De creditcard van mijn vrouw is gestolen...
...maar ik heb nog geen aangifte gedaan,
want de dief geeft véél minder uit dan mijn vrouw!
16
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Onze Bordsponsors
Sponsors moet je, zeker in tijden van recessie, koesteren, zuinig op zijn. Vandaar dat wij
onze eigen JBH Clubsponsors op deze plek in het zonnetje willen zetten, wat extra aandacht
aan besteden, want zonder hen zou er echt heel veel onmogelijk blijven...

Te huur
Het Bestuur heeft een zestal sta- of hangtafels in bezit, die
gehuurd kunnen worden, met of zonder ‘rok’ (staat effe netter).
De prijzen zijn bescheiden:
- tafel zonder rok, € 5 per keer per tafel
- tafel met rok, € 7,50 per keer per tafel
Voor info kun je Fred Smit benaderen, tel 06-50586404, of een ander bestuurslid.
17
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VRIENDEN VAN JBH
NICO VAN
AGATHA
DER LANS
NIEUWENHUIZEN
RIA VAN
ELS BLEEKRODE
DER POEL
WITTPEN
JAN VAN
HENNY
DER POEL
STASSEN
ELLY
JAN
DRIEBERGEN
CLEMENS
CORRY VAN
NIEK
LEEUWEN
WEIJERS
HANNEKE
WILLEKE
WILLEMSE
LODÉRUS

ANNET
VD DOES
NICO
GOOSSENS
FRED
SMIT
VOLKER
NEDERLOF
CORRY
VAN NOORT
GERRIT
LODÉRUS

JOLANDA
DE VRIES
JAN DE
LANDMETER
JAN
PIETERS
WIM VAN
DER ZANDE
INA VAN
WINGAARDEN
BERT
BOLS

JAN
JONGBLOED
MIK
KLAREN
JAN
LAMMERSE
GERDA
WARMERDAM
TINY
BEELEN
GERARD
WILLEMSE

Doelstelling van de vrienden van JBH is het ondersteunen van de vereniging voor inrichting
en onderhoud van de binnenlocatie. Help de vereniging en word daarom lid van de

VRIENDEN VAN JBH
Dit kost u slechts € 10 per jaar. Als tegenprestatie van de vereniging wordt
uw naam vermeld op een collagebord in de kantine én op deze pagina in
Het Bouletin.

Onze lijst van adverteerders en clubsponsors:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Assendelft & Misset, Administratiekantoor Weerlaan 4-a
Barn, De, Hoveniersbedrijf
Oosteinderlaan 64
Barry Turk, Loodgietersbedrijf
Beelen Verpakkingen
Heereweg 5-b
DAMO Natuursteen
Ampèrestraat 2
Electro World Schoonderbeek
Hoofdstraat 122
Schoonderbeek achteringang
Henry Dunantplein 14
Footfit Pedicurepraktijk
Satellietbaan 41-b
Groot en Hoogendam, De, aannemers
Marconistraat 18
Hijkoop ETB, Technische Installaties
Postbus 262
HOZO Woon- en Gezondheidszorg
Garbialaan 3
JG, Spuit- en Stukadoorsbedrijf
Einsteinstraat 2
Keijzers, Horecagroothandel
Weeresteinstraat 117
Kluswijs Van Leeuwen Bouwmarkt
Jhr Mockkade 23
Letschert, drogisterij
Hoofdstraat 37
Nissa Café, koffie | lunch | borrel
Hoofdstraat 134
Pieters Bouwtechniek Haarlem bv
Vlietsorgstraat 15
Post, Piet & Ria van der, Bloembinderij Haven 10
Stein, Rinus van, Woningstoffeerbedrijf Hoofdstraat 26
Teltools Computers
Mariastraat 6
Versteeg Bandenservice
Industriekade 15-17
Villa Flora, Hotel/Restaurant/Grand Café Hoofdstraat 33

2181 HH Hillegom
2181 HK Hillegom
Hillegom / Noorw’hout
2161 AB Lisse
2181 HB Hillegom
2181 EG Hillegom
2181 EM Hillegom
2181 MG Hilegom
2181 AK Hillegom
2170 AG Sassenheim
2182 LA Hillegom
2181 AA Hillegom
2182 GT Hillegom
2181 AL Hillegom
2181 EA Hillegom
2181 EH Hillegom
2012 JB Haarlem
2182 JK Hillegom
2181 ED Hillegom
2181 CT Hillegom
2181 AJ Hillegom
2182 EB Hillegom

KOOP BIJ ONZE SPONSORS, DAN BLIJVEN ZE ONZE SPONSORS!!!
Het leven is als een grote spiegel.
Je krijgt de leukste resultaten als je er lachend naar kijkt…
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Hervulstation van cartridges
Meer inkt in uw cartridges voor minder geld.
dinsdag t/m zaterdag
10:00 tot 18:00 uur
Cartridges ! 5.- p.stuk
Per set
! 17.50
HP
Klaar terwijl u wacht

Hillegom / Noordwijkerhout

Let op onze website en folder

Telefoon: 06 27 65 66 62
Info@btloodgieter.nl
www.btloodgieter.nl

Reparatie van Computers en Netwerkbeheer
www.teltools.nl

OPROEP

Mariastraat 6
2181 CT Hillegom
0252-532122

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

KOOP BIJ ONZE SPONSORS, DAN BLIJVEN ZE ONZE SPONSORS !!!
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Het Bestuur van JBH is als volgt samengesteld:
- Voorzitter

:

Gerard Willemse, ( 0252-521846

QR-code JBH:

email: gwildoel@ziggo.nl

- Secretaris (a.i.)

:

Ria van der Poel, ( 0252-414398
email: j.vdpoel@casema.nl

- Penningmeester

:

Jan de Landmeter, ( 0252-520157
email: j.de.landmeter@hetnet.nl

- Algemeen lid

:

vacant
email:

- Wedstrijdzaken

:

vacant
email :

Belangrijke functies
- Kantinebeheer

:

- P.R.

:

Fred Smit, A. Verweijlaan 35, 2182 PS Hillegom
( 06-50586404, email: smitfred1954@gmail.com
Ton van Engelen, ( 06-19922667
email: tonverdrie@snelnet.net

- Ledenadministratie

:

Ria van der Poel, ( 0252-414398
email: j.vdpoel@casema.nl

- Beheer website

:

Gerrit Loderus, ( 0252-529291
email: genwloderus@gmail.com

- Lief en Leed (meldingen) :
- Redactie Bouletin
Kopij inleveren

:

- Jola Hartman, ( 06-22471151, email: jola@ziggo.nl
- Jolanda de Vries, ( 0252-520348, landadevries@gmail.com
Willeke en Gerrit Loderus, A. Verweijlaan 66,
2182 PX Hillegom, ( 0252-529291

:

email: genwloderus@gmail.com
(op stick, CD of DVD mag natuurlijk ook en ook alle handschriften kunnen wij aan!)

Jeu de Boules Hillegom
Sportpark De Zanderij, Hillegom
Bankrekening JBH: NL57RABO.03281.39.068

Het e-mailadres van JBH:
jbhhillegom@hotmail.com

KvK nummer: 28092492, aangesloten bij de NJBB onder nr.: 6034

Kijk ook op de JBH-website: http://jbhhillegom.com
èèè Kopij inleverdatum volgende BOULETIN: vrijdag 14 februari 2021 !!!

Onze Boule-accommodaties zijn geopend op de volgende tijden:
Maandagavond
:
19:30 - 23:00 uur
Dinsdagmiddag
:
13:30 - 17:00 uur
Onze kantine is bereikbaar op:
Woensdagmiddag :
13:30 - 17:00 uur
06-24174433
Woensdagavond :
19:30 - 23:00 uur
Donderdagmiddag :
13:30 - 17:00 uur
Op zaterdag en zondag alleen geopend als er een toernooi of een ander evenement is.
Privacy: Dit clubblad bevat persoonsgegevens. In verband met de geldende
privacywetgeving wordt u als lezer dringend verzocht zorgvuldig met de inhoud
van dit blad om te gaan en derden hieruit géén gevoelige informatie te verstrekken.
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