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ALGEMENE INFORMATIE
 
JBC De Goede Worp
Hengelolaan 1061, 2544 GH Den Haag
Telefoon 070-3677665
Website: www.degoedeworp.nl
E-mail: bouleclub@degoedeworp.nl
 
OPENINGSTIJDEN
 
13.00/17.00 uur - zondagmiddag
09.00/12.00 uur - dinsdagmorgen
19.00/23.00 uur - dinsdagavond
12.00/17.00 uur - woensdagmiddag
19.00/23.00 uur - donderdagavond
13.00/17.00 uur - zaterdagmiddag
vanaf 1-10 t/m 31-3 op zaterdag gesloten
 
Sleutelhouders:
1e – Peter van Schie / 06-36388365
2e – Jan van Kampen / 06-51111926
3e – Cor Versluis / 06-20971570
 
CONTRIBUTIE 2020
 
€ 115,00 - leden
€   97,50 - 2e lidmaatschap
€   90,00 - recreant
€   60,00 - jeugdlid
€   47,50 – donateur
DGW-leden kunnen gebruik maken
van de “Ooievaarspas”
 
BANKRELATIE
 
Rabobank IBAN – NL09RABO0146767683
t.n.v. De Goede Worp, Den Haag
Kamer van Koophandel 40410442

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTUUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDENADMINISTRATIE
Emiel Oosthoek, 070-7448738
 
CONTACTPERSONEN COMMISSIES
 
Wedstrijdcommissie
E-mail: wedcom@degoedeworp.nl
Dick van Rijn, secretaris 070-3973674
Dinsdagavondcompetitie
Dick van Rijn, 070-3973674
Woensdagmiddagcompetitie (55+)
Nel Boersma, 070-3979045
Kantinecommissie
Ben de Groot, 070-3178962
Ledenbelangen
Gerda Schwarz, 070-2010132
Facilitairedienst
Bob Kool, 070-3659123
Interieurverzorging
Gerda Weeber; 070-2165085
Commissie Verhuur
Frederik Dingler, 070-3620362
Kaartclub
Klaverjassen: Louis Batens
Jokeren: Frederik Dingler 
 

Let op !!!
 
De sluitingsdatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende uitgave is:
19 februari 2020
Het e-mailadres van De Werper is
dewerper@degoedeworp.nl
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Van de redactie
.
Een GELUKKIG  NIEUWJAAR  wensen wij, als redactie, u gaarne
toe en wij hopen, dat alle goede dingen, die u weer heeft gewenst
en u heeft voorgenomen, werkelijkheid zullen worden.  Het afge
lopen jaar heeft misschien niet alles gebracht, wat u wilde, maar
reden te meer om er nu weer eens GOED tegen aan te gaan en
POSITIEF te blijven. Uit ervaring weet u natuurlijk ook wel, dat u
soms wel eens een beetje te veel wilt. Neen, dat is niet erg, want
het spoort u aan tot grote(re) dingen en tot niet opgeven!  Dus
blijven doen en dat dan in goede gezondheid,
 
Een nieuw jaar, dat we nu met twee maal twintig (2020) schrijven.
Ook wij, als DGW, staan weer voor diverse taken, die wij tot een
goed einde willen brengen. Een daarvan is: ZUINIG ZIJN, want –
het is al meerdere keren gezegd, - de inkomsten lopen terug en
dus moeten we op de uitgaven nog beter gaan letten. Ook de
redactie heeft deze opdracht gekregen. Zo heel veel mogelijkhe
den hebben wij niet, maar uw DE WERPER  gaat voortaan minder
kleurenpagina’s tellen!  Bladzijden met veelal tekst zullen in zwart/
wit gedrukt worden, waardoor de kleurenpagina’s met foto’s etc.
er (nog) beter zullen gaan uitspringen. De komende edities zullen
bestaan uit 16 pagina's, waarvan 8 in kleur. Wij vertrouwen er op
dat de kwaliteit van het blad niet in het geding komt.  Op jaarba
sis betekent deze “bezuiniging” toch wel het een en ander.
 
Deze maand beginnen we dus ook met een nieuwe ledeninde
ling, om aan de nieuwe voorschriften van onze bond te voldoen.
Wij krijgen dus leden, 2e leden, bijzondere leden/recreanten,
jeugdleden en donateurs en vóór 1 december jl. heeft u dus op
moeten geven, waar u bij wilde behoren.  Op zich maakt het
natuurlijk helemaal niets uit, wat voor lid u nu bent (geworden),
want u bent niet anders gaan gooien, lijkt ons.
Nog meer nieuwe dingen en veranderingen vindt u in deze uitga
ve en het is dus zaak om alles goed door te lezen. U weet, wij staan
klaar om u alles duidelijk te maken, schroom dus niet, maak van
uw hart geen moordkuil en laat het weten, als u ergens mee zit.
 
UW REDACTIE
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Redactie:
Jan Pietersen, 070-3672585
Ruurt Krooshof, 0174-503186
Mary Passet
 
Redactieadres:
De Goede Worp
Hengelolaan 1061
2544 GH  Den Haag
dewerper@degoedeworp.nl
 
 
Drukker:
Editoo B.V. Arnhem
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Van de voorzitter
 
Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we tegen
het einde van 2019. Het jaar overdenkend, kom
ik dan tot de conclusie dat er heel wat gebeurd
is.
Mooie dingen, zoals kampioenschappen en
gezellige toernooien, met leuke prijzen in natura
en natuurlijk ook met eten, denk maar aan het
stamppottoernooi, het barbecuetoernooi en het
kibbelingtoernooi. Ook de vrijwilligersavond was
gezellig met lekker eten en de 55+Dag was ook
genieten.
 
Maar helaas was 2019 ook een jaar, waarin we
van verscheidene (oud-)leden afscheid hebben
moeten nemen. En er zijn dit jaar ook veel leden
in het ziekenhuis beland voor allerlei operatieve
ingrepen. Eigenlijk zou ik 2019, vanuit dat oog
punt, willen benoemen tot een bewogen jaar
voor DGW.
Gelukkig kunnen we wel constateren, dat DGW
op sportief gebied zijn beste beentje heeft voor
gezet. Tijdens interne toernooien worden de
onderlinge partijen soms op hoog niveau ge
speeld en belangrijker nog, we willen allemaal
graag winnen, maar wel op een eerlijke manier.
Geen rare dingen tijdens het spel, elkaar bestrij
den met open vizier en toch het sociale karakter
van het spel hooghouden. En bij de open toer
nooien blijkt menig keer, dat de teams van DGW
goed meedoen om de prijzen.
 
Naast al deze gebeurtenissen heeft bijvoorbeeld
de onderhoudscommissie (de facilitaire dienst)
van zich doen spreken. De daken zijn voorzien
van nieuwe dakbedekking, het invalidentoilet is
gerealiseerd en direct daarop aansluitend heeft
deze commissie een nieuwe ruimte gecreëerd,
waar zowel het bestuur als de wedstrijdcommis
sie allerlei zaken in kwijt kunnen.                         
En het buitenterrein is voorzien van touw, zodat
we allemaal aparte banen hebben.
Niet alléén deze commissie heeft goed werk
verricht. Ik ben alle commissies enorm dankbaar
voor hun inzet voor de vereniging. Waar zouden
we zijn zonder al deze vrijwilligers. Sommigen
zitten zelfs in twee of drie of zelfs vier verschillende
commissies. Fantastisch, maar eigenlijk niet zo
eerlijk. Dus, als je nog geen vrijwilliger bent en je
hebt het idee, dat je eigenlijk ook wel wat voor
de vereniging zou kunnen en willen betekenen,
meld je dan aan bij een commissie.
 
 
 

Tenslotte nog een kritische noot. We weten alle
maal, dat de communicatie tussen alles en ie
dereen binnen de vereniging goed moet zijn.
Helaas gaat er weleens wat mis. Zo ook op 8
december jl. toen het District de Winter Compe
titie Doubletten aan ons had toevertrouwd. Het
bestuur had duidelijk moeten maken, dat er die
dag niet in de hal vrij gespeeld kon worden en
dat de A la carte-dag verplaatst was! Een beken
de uitdrukking is: waar gehakt wordt, vallen
spaanders. Het bestuur c.q. de voorzitter, had
zich moeten realiseren, dat er naar de leden toe
gecommuniceerd had moeten worden over
deze dag. Maar ik beloof jullie, dat we daar een
volgende keer beter op zullen letten. En als je zelf
iets ziet aankomen waarover nog niet voldoende
is gecommuniceerd, geef het dan alsjeblieft
aan.
 
Johan Meijer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de bestuurstafel
Met de bestuursvergadering van 28 november
jl. heeft het bestuur een druk jaar afgesloten. Elke
4 weken zat het bestuur om de tafel om de ac
tuele situatie door te nemen, actiepunten te
bespreken, lopende zaken te evalueren en pro
blemen op te lossen. In De Werper hebben we
getracht u daarvan zo goed mogelijk op de
hoogte gehouden. Op 2 januari 2020 trapt het
bestuur het nieuwe jaar af met de eerste be
stuursvergadering van het nieuwe jaar. U hopen
we weer te begroeten op de nieuwjaarsreceptie
van 4 januari a.s.
 
Renovatie dak en realiseren invalidentoilet.
De werkzaamheden zijn achter de rug en zoals
in het vorige nummer reeds is aangegeven is ook
het invalidentoilet gereed. De gemeente heeft
het werk beoordeeld en goedgekeurd. De over
last door de werkzaamheden is zeer beperkt
gebleven. Er is aardig om ons heen gewerkt en
alle DGW-activiteiten konden gewoon door
gaan. 
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Nu is de penningmeester weer aan zet. In het
begin van het proces was hij druk met alle sub
sidieaanvragen en nu het werk klaar is moeten
de subsidiegevers een financiële verantwoor
ding hebben. Het grootste deel van de subsidies
is lopende de werkzaamheden uitgekeerd. Het
restant wordt uitbetaald na goedkeuring van de
financiële verantwoording. Een uitzondering is
de rijkssubsidieregeling BOSA. Deze kon pas
worden aangevraagd na afloop van de werk
zaamheden en dat is inmiddels ook gebeurd,
inclusief een volledige financiële verantwoor
ding.
 
Huur- en bruikleenovereenkomst.
De vertegenwoordigers van de gemeente en het
dagelijks bestuur van DGW worden het niet eens
over de op 15 mei jl. gemaakte afspraken. Beide
partijen hebben hun interpretatie vastgelegd in
een verslag en houden ook na een uitgebreide
correspondentie vast aan de eigen mening. Het
lijkt wel een gepantserde kluisdeur, hoe hard we
er ook op beuken, de deur bij de gemeente wijkt
geen millimeter. Sterker nog, inmiddels hebben
we een brief van de gemeenteadvocaat ontvan
gen, waarin aangegeven wordt dat DGW niet te
goeder trouw handelt en we de waarheid ge
weld aan doen. Hoewel deze uitspraken gaan
over de volledige tijdsperiode na de bouw van
de hal in 2001 en het huidige bestuur de ge
meente ook het één en ander verwijt, heeft het
bestuur na lang beraad besloten haar knopen
te tellen en een punt achter de affaire te zetten.
En die knopen zijn: het juridisch eigendom van
de hal ligt bij de gemeente, het economisch ei
gendom bij DGW; DGW is de enige gebruiker van
het sportcomplex Hengelolaan; als de gemeen
te de bestemming van het sportcomplex wijzigt
en DGW zou moeten vertrekken, dan wil de ge
meente zich inspannen voor een alternatieve
locatie.  De looptijd van het contract is verlengd
van 10 naar 15 jaar en loopt nu af op 1 juli 2034.
 
 
Leden administratie en licenties.
De NJBB heeft een volledig nieuw systeem van
ledenadministratie ingevoerd en ook bij de licen
ties is het één en ander veranderd. Het eerste
heeft consequenties voor DGW. In plaats van
januari moeten nu alle gegevens in december
al aan de bond worden doorgegeven. Wie dus
begin december 2019 geen wijziging van het
lidmaatschap van DGW heeft aangegeven,
wordt aan de bond doorgegeven als lid van
DGW voor het jaar 2020. DGW betaalt vervolgens
de NJBB-licentiekosten ad € 22,50. Dan hebben

we meteen de tweede wijziging te pakken. De
licentiepasjes zijn afgeschaft. Daarvoor in de
plaats komt een digitale licentie, als app op je
telefoon of voor leden die dat niet willen een
uitdraai van de digitale licentie op papier.
Intern hebben we ook een wijziging, namelijk;
Emiel Oosthoek is onze nieuwe ledenadministra
teur.
 
Prijsverhogingen.
In het vorige nummer van De Werper hebben we
al aangegeven, dat DGW er niet al te florissant
voor staat. De oorzaak is o.a. het teruglopend
aantal leden. Om een permanent  exploitatie te-
kort te vermijden, heeft het bestuur gekeken naar
bezuinigingen en mogelijkheden om de inkom
sten te verhogen. De consequenties voor De
Werper heeft u al kunnen lezen in het stukje van
de redactie. Bij het verhogen van de inkomsten
wordt al gauw gekeken naar de kantineprijzen.
De penningmeester heeft samen met de kanti
necommissie een analyse gemaakt van het
prijsniveau en daarbij is geconstateerd dat bij
sommige producten de marges wel erg klein zijn.
Ook de suiker, melk, roerstokjes, bordjes, bakjes,
sauzen en de slagroom hebben een inkoopprijs
en zouden doorberekend moeten worden in de
verkoopprijs. Dat laatste is onvoldoende ge
beurd. Na een uitgebreide discussie in het be
stuur is besloten een aantal prijzen te verhogen.
De prijs voor koffie, thee, wijn, de meeste frisdran
ken en de normale biertjes blijven gelijk. De
speciale biertjes en sterke drank gaan in prijs
omhoog, evenals een aantal etenswaren. De
verhoging blijft beperkt tot een halve munt, op
enkele uitzonderingen na. De verhoogde prijzen
gaan per 1 januari a.s. in.
 
Haagse Hogeschool.
Studenten van de Haagse Hogeschool afdeling
Sportkunde hebben een studieopdracht om
voor sportclubs te kijken naar beleidsplannen,
strategie, marketing, ledenwerving, e.d.  Sport
clubs in Den Haag konden zich daarvoor aan
melden. DGW heeft dat gedaan en een groepje
van 4 studenten heeft DGW uitgekozen als pro
ject. De komende periode gaan zij een analyse
maken van DGW en suggesties op papier zetten
over hoe zij denken over de toekomst van onze
vereniging. Dat kan een win/win situatie opleve
ren. De studenten voor hun studiepunten en bij
ons kan het nooit kwaad als andere ogen eens
naar het functioneren van onze club kijken. Dus,
als u studenten bij ons rond ziet lopen, weet u
waarover het gaat.
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Onze jarigen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
januari:
02 Mary Bentzon
03 Elly Wanders
08 Fred van Dijk sr.
10 Thom Stephanus
11 Joke Engels
12 Maarten van Aken
13 Wim Spa
13 Suzan Tellekamp
16 Johan Qualm
18 Floor Heijsteeg
 
februari:
03 Ton Willemsen
08 Hans van Beek
09 Gerriet Douma
14 Koos ten Hoope
15 Anja Pronk
18 Fred Blom
19 Diny Heijsteeg
23 Gerard Magnée
23 Cor Versluis
28 Fred Beumer
 
maart:
09 Gonny Beekink
18 Peter Temmerman
18 Gonnie D’Angeli
20 Carel Weeber
22 Ria van Velsen
31 Piet Burgersdijk

Leden mutaties
Nieuw lid 
Maarten van Aken
Riet Ponsen                                 
                   
 
Van lid naar recreant
Maarten van Aken
John Kraus
Jessy van der Meer
Jan Pietersen
Joop Rasmioen
Janneke Verschelling                 
                          
 
 

Van lid naar donateur             
Kiek Hilvers                             
Atie Meinders
Nel Stam
 
Stopt als donateur
Wim Torn
 
Opzegging
Hans van der Lans
Thea Nolet
Marijke de Ridder
 
 
 

Overleden
Op 7 november jl. is ons lid Otto de Jager plotseling overleden.
Het tragische bericht van zijn dood is bij het bestuur en de leden
van De Goede Worp hard aangekomen. Otto was een enthousi
aste speler op de dinsdagavondcompetitie en heeft jaren zijn
bijdrage geleverd in de onderhoudscommissie. Otto was al enige
tijd mantelzorger voor zijn vrouw Gerda en het is dan ook heel
triest dat zij, tijdens zijn korte ziekte, overleed. Names het bestuur
en de leden heeft Fred Blom onze condoleances overgebracht
aan de familie tijdens de crematieplechtigheid. Otto is 71 jaar
geworden.
 
Op 91 jarige leeftijd is op 26 november jl. ons oud lid Piet Schipper
overleden. Piet is jarenlang een actief lid van onze vereniging
geweest, ook in de onderhoudscommissie heeft hij zijn steentje
bijgedragen. Piet is op 30 november in besloten kring gecremeerd.
 

Diversen
Plantjes            
In het verleden, werd u verzocht zich niet met de verzorging van
de “DGW Plantjes” te bemoeien en dit over te laten aan Wim Torn.
Maar…….. onze Wim heeft zich inmiddels, met echtgenote, ge
vestigd in Dronten!  Maar er is nu dus dringend behoefte aan een
opvolg(st)er van Wim Torn. Wij weten zeker, dat er een (of meer)
leden zijn, die dit wel een leuke taak vinden, speciaal omdat er
niet direct een vaste dag en/of uur aan verbonden is, maar wel
een vaste regelmaat. Laat het ons of Bob Kool/Floor Heijsteeg zo
spoedig mogelijk weten.
 
Parkeren
Op ons terrein zijn 3 invalidenparkeerplaatsen. Deze zijn uitsluitend
bestemd voor rechthebbenden. Het vignet/de parkeerkaart moet
bij gebruik van deze plekken zichtbaar achter de voorruit ge
plaatst worden.
Het komt nogal eens voor dat deze plaatsen bezet worden door
leden, die daar geen recht op hebben. Ook al is de plek vrij, dan
is het de bedoeling deze vrij te houden. Je weet immers nooit
wanneer een rechthebbende komt en het is voor hen heel frus
trerend, als zij er – onterecht - niet kunnen staan.
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KIBBELINGTOERNOOI
Dit jaar een “vistoernooi” met een speciale naam. Het toernooi is omgedoopt naar de vis, die als
maaltijd werd geserveerd: “Kibbelingtoernooi”. En zoals bijna altijd, als er bij een toernooi wat te
bikken valt, dan is het aantal deelnemers groot. Prima toch! 56 Leden deden mee aan het toernooi
en daar bovenop was er nog een groot aantal leden om anderen aan te moedigen, voor de ge
zelligheid en uiteraard voor de kibbeling. Om half elf begonnen 16 teams aan het toernooi met 4
partijen en om half twee werd dat aangevuld met 12 teams, die een toernooi met 2 partijen gingen
spelen. Het toernooi met 4 partijen werd gewonnen door het team Roy en Emiel Oosthoek, dat als
enige team al hun partijen wist te winnen. Bij de 2 partijen waren er 3 teams die al hun partijen
hadden gewonnen, maar het team Gerda Schwarz - Nel Westerduin stak met 18 bonuspunten
ver boven de anderen uit.
 
De keukenbrigade en de bezetting van de bar was in vertrouwde handen van Joke en Ben de
Groot, Louis Batens en Fred van Dijk jr. Om met een variatie op de uitspraak van Kniertje te spreken
“De vis werd niet duur betaald” en was, gecompleteerd met friet, een uitstekende zondagmiddag
hap.

De winnaars van de 2e t/m de 4e plaats !

1e plaats 4 partijen                                                     1e plaats 2 partijen
vader en zoon Roy en Emiel Oosthoek                      Nel Westerduin en Gerda Schwarz

De volledige uitslag staat op de website van DGW
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PEPERNOTENTOERNOOI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 deelnemers, 32 teams, 21 verenigingen en 16 DGW-leden. Tot zover de statistieken van het op
1 december jl. gehouden “Pepernotentoernooi”. Een volle bak, alle banen bezet, een leuke sfeer
en een geweldige strijd.
Slecht één DGW-lid viel in de prijzen. Hassan El Tabiat werd met zijn teamgenoot Simon Vogelaar
van Aba 5e, het koppel Roy Oosthoek – Dick van Rijn bezette als eerste volledige DGW-team de 11e
plaats. Er werd een doublette toernooi gespeeld over 5 partijen voorgeloot. De eerste partijen be
gonnen om 10.30 uur en de laatste partij was na een lange speeldag rond 17.30 uur afgelopen,
waarna de wedstrijdleiding de prijzen kon uitreiken. Een bedankje voor de organisatie, de mensen
achter de bar, in de keuken en achter de wedstrijdtafel is zeker op zijn plaats. Het was een zeer
geslaagde editie van het “Pepernotentoernooi”.
Oh ja, er was ook een winnaar: het team Tom van de Voort/ Linda Schuurbiers van de vereniging
Petangeske uit Bergen op Zoom. Zij werden eerste met 5 gewonnen partijen en 53 bonuspunten.
               

1e plaats Tom vd Voort en Linda Schuurbier 2e plaats Elior van Klaveren en Tim Gijsbertsen

De volledige uitslag staat op de web-site van DGW
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Sinterklaasfeest woensdagmiddag
 
4 december, de middag van Sinterklaas.
Met veel lekkers, drankjes en stukjes kaas.
Cilia Kropff heeft een quiz gedaan
en Gonnie D’Angeli heeft in de keuken gestaan.
Tot 7 punten een partijtje jeu de boules.
Daarna ringen gooien onder veel gejoel.
De marmottenbak mocht niet ontbreken.
Daarna sjoelen, met veel sterken is gebleken.
De prijsuitreiking werd door Nel Boersma gedaan.
Naast haar hebben de volgende mensen gestaan:
Eerste: Fred Beumer
Tweede: Hanny van Uden
Derde: Gonnie D’Angeli
Vierde: Bep Wezenberg
 
Het was een hele leuke en gezellige middag.
 
Hennie Rebel

 
 

Woensdagmiddagcompetitie
 
Een nieuw jaar is ook de WOENSDAGMIDDAGCOMPETITIE ingegaan en dat met een inmiddels van
behoorlijk tot uitstekend ingevoerd (bijna volledig nieuw) leiding team, met o.a. Nel Boersma en
Henny Rebel. Deze wijziging was nodig door het wegvallen (door een operatie met op dit moment
nog voortdurende revalidatie) van Jetty Kleibergen. Het nieuwe team heeft de navolgende
“taakverdeling ”afgesproken: Algemene leiding en aanspreekpunt: Nel Boersma Presentie,
plaatsvervangster en assistente: Henny Rebel.
 
Zodra Jetty weer volledig mobiel is, ligt het in haar bedoeling weer haar partijtjes jeu de boules bij
DGW te komen meespelen, dus Jetty: TOT SPOEDIG WEERZIEN!

Klaverjassen
 
Haal de agenda’s tevoorschijn en reserveer de
dinsdagmiddag weer voor het klaverjassen. Het
heeft even geduurd, maar ook het klaverjassen
kan weer beginnen. Louis Batens is bereid de
spullen klaar te zetten en Johan Meijer gaat de
uitslagen verwerken (helaas kan hij door oppas-
verplichtingen niet zelf meedoen), maar de
aangeleverde cijfertjes wil hij best verwerken. Dus
vanaf dinsdagmiddag 7 januari 2020, om 13.00
uur, kun je weer terecht voor het klaverjassen. 

Klaverjassen
Een nieuwe start van de
klaverjascompetitie
 
Dinsdag 7 januari 2020
Aanvang 13.00 uur
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Mijn verhaaltje
 
Mijn verhaaltje is een klein beetje geschiedenis.
Het is vandaag 9 november en het is precies 30
jaar geleden dat “De Muur” viel. De meesten van
ons kunnen zich dat nog wel herinneren. Ik zeker
wel, want ik was op dat moment met mijn man
in Duitsland. Wij logeerden bij Nederlandse
vrienden in een dorpje vlak bij de grensafzetting
naar de DDR, zo’n 30 kilometer voorbij Kassel. Wij
werden ’s avonds door de buren op de hoogte
gebracht die het via de TV wisten, die wij niet
hadden aanstaan. De volgende dag was het, in
de plaatselijke supermarkt, vol met Oost-Duitsers
die zich te goed deden aan bananen en sinaas
appelen, die voor hen onbekend waren. We
werden van alle kanten omhelsd. Wat een ont
lading ná jaren DDR! Toen wij op zondag de 11e
terugreden, gingen onze eerste kilometers langs
rijen Trabantjes en vele varianten Oost-Duitse
auto’s, vol met toeterende en zwaaiende Oost-
Duitsers. De blijdschap over de vrijheid was zeer
luidruchtig te merken. Ik had toevallig een
handdoek met oranje motieven in de auto liggen
en heb daar enthousiast mee gezwaaid. Zo ben
je nog eens getuige van een stukje wereldge
schiedenis.

Restaurant Villa Coucou met boulebaan in de 
kelder en in de tuin.

Vervolgens schrijft het AD op 26 oktober jl. weer
een artikel over jeu de boules. Het is niet alleen
meer een spel voor bedaagde senioren, maar
er is een ongekende opmars onder millennials.
Het zijn vooral de twintig- en dertigers, die de jeu
de bouleshallen bevolken, zoals in Amsterdam;
Delft volgt binnenkort. Het is zo fijn voor ons en
zeker ook voor de jongeren met een boule in je
hand even niet te denken aan de sores van alle
dag. Mijn nicht en neef waren op vakantie op
Corsica en op het eiland werd op de mooiste
plekken gebould, ik kreeg er foto’s van.
 

In het AD van 12 oktober jl. stond een verslag
over een nieuw restaurant “Villa Coucou” op de
Laan van Meerdervoort, waar voorheen “Tampat
Senang” jarenlang de Indische keuken verte
genwoordigde. Het is nu een hele aparte accom
modatie, want je kunt er ook jeu de boulen. De
eigenaar zegt, ik citeer: “Als je met familie of
vrienden hebt gedineerd, dan kun je na het eten
een potje petanque spelen”. Jonathan Ronqeau
de eigenaar zegt, dat petanque hoort bij zijn uit
Marseille komende Franse cultuur. Zij hebben in
de wijnkelder 1 baan en in de achterliggende
tuin 2 banen. Als jullie nog geen gelegenheid
weten voor het “Kerstdiner” is dat misschien een
optie. Wel de spaarpot meenemen, denk ik. 

       Boulen op Corsica

Wij gaan alweer langzaam aan de feestdagen
denken, nu het alweer vroeg donker wordt. Ge
zelligheid in een kerst versierd huis en kaarsjes
aan. Hoe vrolijk kan het zijn. Echter als jullie deze
Werper lezen, zijn de feestelijkheden alweer
achter de rug en begeven we ons misschien in
de periode van sneeuw en ijs. We blijven boulen,
want we hebben een hal die geen lekkend dak
meer heeft, dankzij het harde werken van profes
sionals en zeker ook de geweldige vrijwilligers.
Laten we in 2020 vooral niet ophouden met vrij
willigerswerk te doen. Dat is het blijven bestaan
van elke vereniging. Op dus naar 2020, begin
nende met ons rijgedrag aan te passen naar 100
km op de grote weg. We wachten af of het tus
sentijds bakkeleien in de Tweede Kamer over
Natura 2000 gebieden, boeren, bouwers, pensi
oenen en wat nog meer ongeregeldheden toch
iets oplevert.
 
Laat ik jullie allen een goed, gezond en duur
zaam 2020 wensen.
 
Hier nog mijn spreuk, die geen naamgever heeft: 
“In het hart van elke winter, zit een trillende lente
en achter de sluimer van elke nacht, zit een
glimlachende dageraad”.
 
Gonny Beekink.
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Vrijwilligersavond
 
Om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar organiseerde het bestuur
op 15 november jl. de jaarlijkse vrijwilligersavond. Onze voorzitter, Johan Meijer, bedankte in zijn
welkomswoord alle vrijwilligers uitvoerig, daarbij noemde hij alle werkzaamheden die door de di
verse commissies worden verricht. 
Ben en Joke de Groot hadden een heerlijk warm en koud buffet klaargemaakt. Johan en Jeannet
Meijer stonden achter de bar om iedereen van een drankje te voorzien. De tafels in de kantine
waren feestelijk gedekt, wat bijdroeg aan de gezellige sfeer.
 
Vorig jaar werden er na de maaltijd alternatieve jeu de boules spelletjes gespeeld en dat doen we
natuurlijk niet twee keer achter elkaar. Ruurt Krooshof had voor het tweede deel van de avond een
quiz georganiseerd. De grote DGW Jeu de Boules Quiz. Een combinatie van “2 voor twaalf”, “1 tegen
100” en “tien voor taal”. Alle vragen hadden betrekking op het jeu de boules. In de eerste ronde
gaven de juiste antwoorden per vraag een letter, die in de tweede ronde op de goede plek gezet
moest worden. De 19 letters vormde uiteindelijk de zin “vrijwilligers bedankt”. Dick van Rijn en zijn
vrouw wisten na het plaatsen van 12 van de 19 letters deze zin te raden en werden daarmee de
winnaars van de quiz.
 
De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje. Tot slot
kan het niet genoeg benadrukt worden; de vereniging staat of valt met het goed functioneren van
vrijwilligers en gelukkig zijn er daar bij ons veel van. Nogmaals bedankt.
 

Verhuur
 
Wat doe je graag! Er zijn twee dingen die er uit springen: Jeu de Boulen en zingen.
Als je 75 jaar wordt, ga je dat natuurlijk doen. Op 27 oktober jl. werd er Jeu de boules gespeeld en
gezongen op het feestje van Peter van Schie. Er waren 24 gasten en later op de middag kwamen
daar 35 leden van zijn Shantykoor bij. Dus volle bak in de kantine.
Het vrij spelen voor DGW-leden op de zondagmiddag kwam niet in gevaar, een tiental leden heeft
zich ook die middag kunnen uitleven.
 
90 Jaar worden en dan nog een feestje vieren. Een feest met 85 gasten (kinderen, kleinkinderen
en vrienden), die op 2 november jl. de 90e verjaardag van mevrouw Versteegh-Ketmann vierden
bij DGW. Fred Blom had op speciaal verzoek van mevrouw Versteegh een prachtig en heerlijk
buffet verzorgd.
Aan het eind van de avond was het weer even aanpoten om alles weer op z’n plaats te zetten.
Dank aan Ingrid en Ronald Goulooze, Cees Rademaker en Anja Pronk.
 
Frederik Dingler
 

"Een voorbeeld van één van de quizvragen"
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NATIONALE EN DISTRICT COMPETITIES
 
NPC (Nationale Petanque Competitie)               WCD (Winter Competitiie Doubletten)
Stand tot en met 30 november                             Stand  na dag 2
8 teams per klasse                                                 16 teams per klasse     
DGW 1 – klasse 4005 – 5e plaats                           DGW 1 – klasse 1 – 13e
DGW 2 – klasse 6008 – 5e plaats                           DGW 2 – klasse 2A – 4e
DGW 3 – klasse 6010 – 1e plaats                           DGW 3 – klasse 2B – 3e
 
WSC (Winterseniorencyclus)
Stand tot en met 20 november
6 teams per groep
DGW 1 – groep A – 1e plaats
DGW 2 – groep C – 2e plaats
DGW 3 – groep D – 3e plaats
 
Bij het ter perse gaan van dit nummer waren de standen van de WSC na de speeldag van  4 de
cember j.l. helaas nog niet beschikbaar.

ZONDAGCYCLUS / A LA CARTE
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Mink
Potlood

Mink
Tekstvak
 doublette



DGW in beeld - november / december
 
 

V.l.n.r. Carel Weeber; de laatste subsidieaanvraag de deur uit / Fried Misdorp; het terrein klaarma
ken voor de winter / Louis Batens en Ben de Groot; de kibbelingbakkers / Wil Versluis en Marieke
Mostert; samen met andere vrijwilligers verandert de kantine in kerstsfeer 

Herfst 2019 - nat, heel erg nat
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        De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk

     gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.

                              on  

Indien onbestelbaar:  

Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag




