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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
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€ 95,00 - clublicentie
€ 60,00 - jeugdlicentie
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DGW-leden kunnen gebruik maken
van de "Ooievaarspas"
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Ben de Groot, Floor Heijsteeg,
Otto de Jager, Wim Torn
INTERIEURVERZORGING:
Annemiek Dijkhuizen, Gonnie D’Angeli,
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Wim Torn, Hanny van Uden,
Gerda Weeber, Nel Westerduin
COMMISSIE VERHUUR:
Frederik Dingler, 070-3620362
Anja Pronk
KAARTCLUB:
- vacant

Van de redactie
Herinnert u zich nog die mooie zomer van 2019? Ja, zult u mis
schien wel zeggen of denken, maar het is nu toch nog diezelfde
mooie zomer!
Ja, daar heeft u gelijk in, maar het was (is) toch wel een heel
bijzondere! Echt van alles hebben we gehad. Kou, veel te lage
temperaturen voor de tijd van het jaar, warm, tot zeer warm voor
ons land. Records werden weer gebroken, sommigen zagen het
niet meer zitten en zochten overal plekjes om maar een beetje
schaduw of koelte te vinden. En dan hadden we natuurlijk ook
nog de periodes, dat het helemaal niet regende, of dat het
plotseling veel te hard regende met alle gevolgen van dien. Grote
temperatuur- en weersverschillen in ons toch niet zo heel grote
land. Maar we zitten alweer in september en dat betekent, dat
de herfst er weer aankomt en we dan weer heel ander weer
(kunnen) krijgen. Fijn he, dat we in een land wonen, dat 4 jaar
getijden kent. Over afwisseling, verschil en verandering
gesproken!
Ook bij ons in de club hebben we dat de afgelopen tijd meege
maakt. Fijne, minder fijne, gelukkige en minder gelukkige, trieste
en zeer trieste zaken hebben we weer mee moeten maken. Na
tuurlijk denken we hierbij aan de fijne leden, die we hebben ver
loren, aan de leden die geconfronteerd werden met onaange
name verrassingen, aan hen, die gelukkig weer zijn hersteld en
aan diegenen, die echt fijne dingen hebben beleefd. Ook u zult
de afgelopen maanden wellicht dergelijke zaken hebben mee
gemaakt en dan is het fijn, dat je er met anderen over kunt
spreken en die dan deelgenoot/deelgenote kunt maken van je
gevoelens, je blijdschap, je treurnis etc.
Ook daarin vervult DGW een rol, want daar kan je dan ook je ”
verhaal” kwijt aan die mensen, waarmee je toch wel een band
hebt opgebouwd inmiddels en waar je je ook kunt ontspannen
na alle (in)spanningen van de afgelopen tijd. Want in de afge
lopen twee maanden zijn er vanzelfsprekend de nodige toernooi
en/wedstrijden gespeeld.
Oh ja, Jan van Kampen is weer actief, ná de zeer vervelende er
varing die hij heeft meegemaakt. Hij heeft weer voor de eerste en
de twee laatste pagina’s van deze “De Werper” gezorgd. Fijn! Ook
is het fijn, dat er een vrijwilligster, Mary Passet - de Bakker, is toe
getreden tot de redactie en die Ruurt Krooshof hoopt te gaan
ontlasten bij het vele werk, dat “De Werper” elke twee maanden
toch wel met zich meebrengt. Wij, als redactie, zijn er blij mee en
zij heeft er zin in en vindt het leuk!
Wij denken dat u in uw vakantie echt wel hele leuke dingen heeft
meegemaakt. Laat ook eens wat van u horen, waardoor ook
anderen alsnog met u kunnen (mee)genieten.
De 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

Let op!!!
De sluitingsdatum voor het inleveren
van kopij voor de volgende uitgave is
19 oktober 2019
Het e-mailadres van De Werper is
dewerper@degoedeworp.nl
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Van de voorzitter
Een potje jeu de boules is een gezellige bezig
heid. Je bent even weg van je telefoon en je
verbrandt ook nog calorieën.
Als het lekker weer is, kun je het spelletje natuur
lijk gewoon buiten spelen.
Wist je dat jeu de boules als een serieuze sport
wordt gezien? Wie het professioneel aanpakt,
zakt namelijk door z'n knieën, gebruikt de arm
spieren bij het gooien, de beenspieren bij het
lopen en heeft ook een goede coördinatie
nodig. Met een uur jeu de boulen kun je al 200
calorieën verbranden.
Bovenstaande tekst heb ik overgenomen en een beetje aangepast. Maar het is natuurlijk wel waar
dat ons spelletje goed is voor ons lichaam. En wat goed is voor ons lichaam, is ook goed voor onze
geest. Daar komt dan nog bij, dat het ook goed is voor de sociale contacten. Kijk maar naar de
reclame op de televisie! Eenzame mensen moeten gaan boulen.
’t Is niet te hopen dat ze hiermee bedoelen, dat alle mensen die boulen eenzaam zouden zijn, want
dat klopt beslist niet. In ieder geval niet voor mij en dat geldt vast en zeker voor de meeste mensen
onder ons.
De meesten zijn inmiddels weer terug van vakantie en dus vallen we weer terug in ons normale
ritme. Daar hoort voor ons allemaal ook het meedoen aan competities en toernooien weer bij.
Sommigen alleen interne competities zoals de woensdagmiddag en de dinsdagavond en daarbij
de interne toernooien, die er weer volop aankomen. Anderen gaan zich ook meten met leden van
andere verenigingen door open toernooien te spelen of bij andere verenigingen mee te doen aan
een toernooi en ook de competities als de WSC en de NPC komen er weer aan.
Ik zou zeggen, … we gaan er weer fris tegenaan! Succes allemaal.
Johan Meijer

Ooievaarspas
Op de site van onze vereniging staat o.a. het icoon van de Ooievaarspas van de gemeente Den
Haag. Ieder lid van onze vereniging, die nog niet eerder gebruik gemaakt heeft van de Ooievaars
pas, kan zich hiervoor aanmelden, zodat je geregistreerd staat bij de gemeente om in aanmerking
te komen voor 50% korting op o.a. de contributie van onze vereniging. Om je te mogen laten regi
streren, moet je wel voldoen aan bepaalde regels. Het lijkt me de moeite waard om te onderzoeken
of je hiervoor in aanmerking komt.
Heb je je aangemeld, misschien al enkele jaren geleden of nu via de site, dan kun je via Bert Graaf
in aanmerking komen voor de korting via de Ooievaarspas.
De leden die volgend jaar € 115,00 contributie (en licentie) betalen, kunnen zich aanmelden als
gewoon lid. Voor het bijzonder lidmaatschap moet je je aanmelden als recreant, anders erkent
men je lidmaatschap van onze vereniging niet.
Johan Meijer
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Hanny Schreuder 1945 - 2019
Op 20 juli 2019 is op 74-jarige leeftijd Hanny Schreuder overleden. Hanny was zeer actief binnen
onze vereniging. Haar man Jan en dochter Paula werden in 1982 door Jan van Werkhoven over
gehaald lid te worden van DGW en in 1984 werd zij zelf ook lid.
Samen met Cor en Nel Steijn hebben zij jarenlang in de nationale competitie gespeeld. Naast het
spelen van toernooien was Hanny actief in de toenmalige ontspanningscommissie. In de periode
na 2002 liet de gezondheid van haar man Jan te wensen over, waardoor er een periode wat
minder werd gebouled. Hanny pakte de draad van het boulen weer op na het overlijden van haar
echtgenoot in 2011.
In het 40-jarige jubileumnummer van De Werper, september/oktober 2017, heeft Hanny haar bele
venissen bij DGW uitgebreid beschreven, een verhaal dat leest als de geschiedenis van DGW zelf.
Tijdens de plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis heeft Fred Blom onderstaande rede uit
gesproken namens het bestuur en de leden van De Goede Worp.
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Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft zich beziggehouden met de
volgende onderwerpen:
Binnen- en buitenbanen.
Het aanbrengen van nieuw grind en het uitvlak
ken van de binnenbanen aan de linkerkant in
de hal en het vernieuwen van een aantal buiten
banen is uitgesteld. Voor deze werkzaamheden
kunnen we van de gemeente een subsidie krij
gen. De subsidiepot 2019 is echter leeg, dus
wachten we op het nieuwe budget in 2020.
Renovatie dak en realiseren van een invali
dentoilet.
Bij het uitkomen van dit nummer van De Werper
zullen de werkzaamheden zijn gestart. In eerste
instantie het vernieuwen van de dakbedekking,
maar niet veel later het maken van het invaliden
toilet in de huidige repro-ruimte. De komende
maanden zal er wellicht enig overlast zijn

tijdens al deze werkzaamheden.
Huur- en bruikleenovereenkomst.
Er is helaas nog geen eind gekomen aan de
soap rond het sluiten van een nieuwe overeen
komst met de gemeente. De weergave van het
gesprek tussen vertegenwoordigers van de ge
meente en het dagelijks bestuur op 15 mei jl.
kwam, naar de mening van het bestuur, niet
overeen met hetgeen was besproken en toege
zegd. De nadien gevoerde correspondentie
heeft nog niet geleid tot overeenstemming.
Wordt vervolgd.
Diversen.
Aan de volgende zaken wordt gewerkt: het ver
duurzamen van ons complex, de barbezetting
bij toernooien, de ooievaarspas voor recreanten
(het bijzondere lidmaatschap), het nieuwe
adressen/telefoonboekje en de zorg over het
teruglopende aantal leden. U hoort nog van ons!

Spelregels rond de lijnen.
Voor een aantal mensen werken al die lijnen nogal verwarrend, maar er zijn regels en die maken
het eenvoudig genoeg om te weten hoe we ermee moeten omgaan.
Officieel moet iedere but uitgegooid worden op minimaal 1 meter van een lijn. Maar voor onze
interne toernooien (en normaal gesproken ook voor de open toernooien) hanteren we een afstand
van 50 cm van de tussenliggende lijnen. Dit kan echter door de scheidsrechter uitdrukkelijk op een
andere manier worden aangegeven. Voor de achterlijn geldt altijd een afstand van 1 m.
De lijnen die het gehele vak begrenzen, zijn uitlijnen. De tussenliggende lijnen zijn geen directe
uitlijnen; een but of boule moet 2 tussenliggende lijnen gepasseerd zijn om ongeldig (dus uit) te zijn.
Als de but ongeldig wordt, doordat hij 2 tussenliggende lijnen is gepasseerd, geldt dezelfde regel
als bij het passeren van de achterlijn; hebben beide partijen nog boules, dan heeft niemand
punten, maar heeft de éne partij nog wel één of meer boules en de andere partij niet, dan krijgt
de partij die nog één of meer boules in handen heeft, zoveel punten als boules die ze in handen
hebben.
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Onze jarigen

Leden mutaties
Nieuw lid
John Kraus
Opzegging
Beste DGW-leden,
Door mijn afnemende gezondheid ben ik helaas genoodzaakt
mijn lidmaatschap bij De Goede Worp op te zeggen.
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de gezellige jaren en
wens jullie alle goeds voor de toekomst.

september:
03 Kiek Hilvers
04 Hans Fiedler
07 Tiny Misdorp
08 Joke de Groot
08 Reinier Ramakers
10 Tonny Jansen
10 Irina Spaans
19 Marijke van den Hil
26 Wil Versluis
30 Gozien Magnée
30 Elly Oudshoorn
oktober:
02 Nel Steijn
05 Gine Bosman
10 Johan Meijer
10 Aad Koster Oosterbaan
13 Tiny Nieuwenhuize
16 Renate de Hilster
16 Ferry Rikkers
18 Jaap Spaans
28 Peter van Schie
29 Leo Tellekamp
31 Ben de Groot
november:
02 Jeannet Meijer
04 Jetty Kleibergen
05 Hans Meinders
10 Dick van Rijn
11 Nel van ’t Veer
13 Olga Kok
13 Tine Louwerens
18 Lies Batens
21 Emiel Oosthoek
23 Sandy Rikkers
25 Arie Rotteveel

Hartelijke groeten,
Arie Rotteveel

Diversen
Week van de Eenzaamheid.
Op de nationale televisie wordt vanaf 22 juli aandacht besteed
aan de “Week van de Eenzaamheid”, deze vindt plaats van 1 tot
en met 8 oktober 2019 en staat in het teken van de meer dan een
miljoen Nederlanders die zich eenzaam voelen. Het tv-spotje
wordt afgesloten met ouderen, die een potje jeu de boules spelen.
De NJBB heeft verenigingen gevraagd hierop in te spelen. We
behoeven bij DGW natuurlijk niet te wachten tot 1 oktober, wan
neer u in uw omgeving iemand kent die weinig sociale contacten
heeft, neem hem/haar dan eens mee op de dinsdagmorgen of
woensdagmiddag. Een enthousiaste ontvangst kan leiden tot een
nieuw lidmaatschap!
Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.
Een aantal leden heeft op het toestemmingsformulier aangege
ven, dat zij niet met filmpjes, foto’s, e.d. op internet willen. De
Werper staat op internet (kijk daarvoor op onze website) en als u
in De Werper staat, staat u dus op internet. Om misverstanden te
voorkomen, daarom nog even de spelregels;
Zonder toestemming mogen wedstrijd- en nieuws gerelateerde
foto’s worden gepubliceerd. Voor overige foto’s is toestemming
vereist. Namen mogen worden genoemd, tenzij uitdrukkelijk door
een betreffend lid is aangegeven, dat hij/zij dat niet wil. Het be
stuur is van mening, dat het publiceren van de lijst met verjaar
dagen valt onder het noemen van namen en dus gepubliceerd
kan worden. De namen van leden die het toestemmingsformulier
niet hebben ingeleverd en leden die hebben aangegeven op
geen enkele wijze geregistreerd te willen worden (met uitzonde
ring in de niet openbare ledenadministratie) zullen niet in de lijst
met verjaardagen worden opgenomen.
Planten
Gebleken is dat er leden zijn, die water geven aan de planten op
de tafels in de kantine. De planten hebben daardoor natte voeten
en verrotten. Wim Torn wordt daar heel verdrietig van. Dit moet u
niet doen! In de Werper van september/oktober 2018 hebben wij
dit ook onder uw aandacht gebracht. Wim zorgt voor de planten
en doet dat uitstekend.
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Kampioensteam - Johan Meijer/Louis Batens

1e plaats Poule B - Tinie Blom/Nel Steijn

DOUBLETTENKAMPIOENSCHAP
Net als bij het voetbal kent het Jeu de Boules een vaste winnaar (???). Voetbal is een spel met 2x11
spelers en aan het eind winnen de Duitsers. Jeu de Boules is een spel met 2x6 boules en aan het
eind winnen Johan Meijer en Louis Batens. Is dat zo? Nee, lang niet altijd, maar wel vaak. Is dat
erg? Nee, want zij zijn meestal de besten en een kampioenschap speel je om te winnen.
De op 7 juli 2019 gespeelde editie van het DGW-doublettenkampioenschap werd inderdaad ge
wonnen door het team Johan Meijer en Louis Batens.
Zij versloegen in de halve finale het team Suzan en Leo Tellekamp met 13-1. De tegenstander in de
finale kwam uit de andere halve finale, waarin het team Jaap Spaans en Rob Meere het team Dick
van Rijn en Johan Qualm versloeg met 13-3.
De finale partij was buitengewoon aantrekkelijk om naar te kijken. Jaap Spaans en Rob Meere
werden weliswaar verslagen met 13-2, maar het spel van beide teams was van uitzonderlijk hoog
niveau.
De verliezers-poule werd, na het spelen van 3 partijen, gewonnen door het team Tinie Blom en Nel
Steijn.

Prijsuitreiking
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Moment uit finalepartij

Hijsen Franse vlag - Winnaars Poule B; Hans en Thérèse Fiedler - Het prijzenpakket

QUATORZE JUILLETTOERNOOI
De wedstrijdleiding had de deelnemers aan het Quatorze Juillet
toernooi verdeeld in een A- en een B-poule. 10 sterke teams in de
A-poule en 8 mindere goden in de B-poule. Een verdeling waar
hier en daar een vraagteken bij werd gezet. Elke verdeling is ar
bitrair, maar bij een toernooi als het Quatorze Juillettoernooi is het
meedoen belangrijker dan het winnen. Spelen in de A-poule is
een uitdaging en aan de uitslag is te zien dat de onderlinge
verschillen niet zo heel groot zijn. In de A-Poule wisten 2 teams al
hun partijen te winnen. In de B-poule was dat slechts 1 team.
De omstandigheden waren perfect, een aangename tempera
tuur met af en toe een zonnetje, waardoor het goed toeven was
op het terras. Zoals elk jaar werd aan het begin van het toernooi
de Franse vlag gehesen. Dit jaar viel die eer toe aan Emiel Oost
hoek en Louis Batens. Het zingen van het Franse volkslied door
John van Leeuwen, zorgde voor wat opgetrokken wenkbrauwen.
Gelukkig konden ze dat zingen in Frankrijk niet horen. Tussen de
partijen door was er weer de bekende Franse uiensoep en een
keur aan Franse kazen met stokbrood. Ook de prijzenpot was
gevuld met kaaspakketten.
De A-poule werd gewonnen, waar hebben we dat meer gehoord,
door Johan Meijer en Louis Batens. In de B-poule was het team
Hans en Thérèse Fiedler de sterkste. Jammer, dat het toernooi zo
uitliep. Bij de prijsuitreiking waren de meeste deelnemers al huis
waarts gekeerd.
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Winnaars 3 partijen - Nel Steijn / Nel Goulooze Winnaars 5 partijen - Jaap Spaans / Rob Meere

BARBECUETOERNOOI
Zondag 18 augustus jl. speelden 24 teams het jaarlijkse barbecuetoernooi, 12 teams 5 en 12 teams
3 partijen. Het leek een druilerige dag te worden met binnen spelen, maar dat viel gelukkig mee.
Een enkel spatje, een paar zonnestralen en een aangename temperatuur, kortom een prima dag.
De deelnemers aan het toernooi van 5 partijen waren om 10.30 uur paraat en het gezelschap van
de 3 partijen vulden het geheel om 13.30 uur aan. Het toernooi van de 5 partijen werd gewonnen
door het team Rob Meere – Jaap Spaans en bij de 3 partijen het team Nel Steijn – Nel Goulooze.
Beide teams wisten al hun partijen te winnen. Met name voor Nel Goulooze was dat een opsteker.
Zij was voor het eerst in 3 jaar weer van de partij. Het gevoel voor de jeu de boules ballen verleer
je kennelijk nooit.
De aansluitende barbecue was als vanouds buitengewoon goed georganiseerd door Fred Blom.
Samen met zijn assistent Cees Rademaker hadden zij er weer heel veel tijd ingestoken om ons te
laten genieten van de satés, hamburgers, worstjes en speklappen, aangevuld met 3 soorten sala
des. Naast een uitstekende Hollandse- kon worden gekozen uit een Griekse- en Engelse salade.
Stokbrood en patat completeerden de maaltijd, die afgesloten werd met een frisse vruchtensalade.
Fred en Cees bedankt.
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ZONDAGCYCLUS / A LA CARTE
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ZAMI
Twee teams van DGW werden in de “Zaterdagmiddag Competitie – ZAMI” kampioen.
In de klasse 3C het team van Johan Meijer en in de klasse 3D het team van Jeannet Meijer.

v.l.n.r.: Klasse 3C het team - Johan Qualm,
Emiel Oosthoek, Roy Oosthoek, Johan Meijer /
Klasse 3D het team - Dick van Rijn,
Joke Bennink, Lies Batens, Jeannet Meijer.
(bron NJBB-West)
NPC
De Nationale Petanque Competitie – NPC start op zaterdag 21 september a.s. en eindigt op 28
maart 2020.
WCD
De Wintercompetitie Doubletten wordt gespeeld op de 3 volgende zondagen,
27 oktober en 8 december 2019 en 26 januari 2020.
WSC
De vernieuwde Winterseniorencyclus kent 10 speeldagen op de woensdagmiddag, om te beginnen
op 23 oktober 2019 en eindigend op 4 maart 2020, De finale wordt vervolgens gespeeld op
woensdag 25 maart 2020.
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Mijn verhaaltje
Het is maandag 19 augustus 2019. De dag ná het als altijd oergezellige barbecuetoernooi. Wonder
boven wonder was het toch nog een zonnige dag, dat had ik ’s morgens niet gedacht met al die
regenbuien. Het eten was als vanouds weer verrukkelijk op de borden getoverd door Fred Blom in
samenwerking met Cees Rademaker en geholpen met opscheppen door Tinie Blom, Nel Steijn en
mogelijk nog wat vrijwilligers, die ook in de bar hand- en spandiensten verrichtten.

Fred Blom deelt satés uit.
Er was weer een aardige opkomst en velen hebben wel of niet met winst hun 3 of 5 partijen gespeeld
en zeker met plezier aangemoedigd door de supporters aan de kant. De winnaars gingen met een
flesje wijn naar huis. Natuurlijk waren de mensen in de bar en in de keuken weer present om ons
van een natje en droogje te voorzien. Tinie Blom, Anja Pronk, Suzan Tellekamp en Hans van Beek,
zo maar wat helpende handen. Johan Meijer was weer de leider, Dick van Rijn achter de compu
ter en, zoals altijd, was Ernst Schwarz weer onze bankier.
Het Jeu de Boules wordt steeds meer populair. Raadslid Ayse Yilmaz bracht het idee naar voren,
dat het voor mensen, die zich eenzaam voelen, een goed initiatief is bij een jeu de boulesclub te
gaan. Ze wil op het Lange Voorhout proberen de eenzaamheid te verjagen door daar banen te
laten aanleggen. Met het idee, dat men op een Frans pleintje onder de bomen, de Franse sfeer
van de vakantie, kan laten herleven. Met op de achtergrond het statige Hotel des Indes. Ook een
hotspot in de Fahrenheitstraat, hoewel ik niet zou weten wáár met al die auto’s en fietsers. Loosdui
nen werd ook genoemd, maar daar is men al actief. Zo zie je wat er een aandacht voor ons fijne
jeu de boulesspel is. Het is ook de gezelligheidsfactor die zeker meespeelt. Wij DGWers blijven na
tuurlijk gewoon lekker spelen op de Hengelolaan en als mensen zich gaan vervelen, kunnen ze
altijd nog gaan gamen. Het schijnt, dat je daar grof geld mee kunt verdienen.
Hopelijk hebben we de hittegolven achter de rug, het was echt niet leuk meer. De behoefte aan
wat koelte deed velen een airco aanschaffen, die volgens deskundigen, averechts werken voor
het klimaat. De media, kranten en TV, zijn zo druk met energieneutraal. We komen om in de
woorden CO2, we moeten minder vliegen, alle benzineauto’s weg, minder vlees, daar gaat de
barbecue, driedubbel glas en zonnepanelen op je dak. Ik begrijp best, dat het noodzakelijk is voor
de toekomst, maar laten wij senioren nog maar lekker een tijdje genieten van een potje jeu de
boules, wel of niet milieuvriendelijk op onze mooie Hengelolaanbanen.
De mens is een sociaal dier: “Hij is niet gemaakt om alléén te leven”. Deze is van Aristoteles.
Ik wens jullie allen nog een mooie nazomer
Gonny Beekink
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DWG in beeld
Als u deze uitgave van De Werper leest, zijn de renovatiewerkzaamheden aan het dak van ons
complex in volle gang en over niet al te lange tijd wordt dat vervolgd met het realiseren van het
invalidentoilet. Al deze werkzaamheden waren niet mogelijk zonder de steun van een aantal sub
sidiegevers. Dat zijn de gemeente Den Haag met de “Investeringssubsidies Accommodaties
Sportverenigingen” – kortweg IAS, het “Fonds 1818” en het “Haags Groene Kruisfonds”. Ook ver
wachten we nog een bijdrage uit het rijks-stimuleringsfonds “Bouw en Onderhoud Sportaccommo
daties - BOSA.
Al deze subsidieregelingen hebben hun eigen criteria en aanvraagformulieren, bovendien moeten
er heel veel gegevens worden geleverd. Denk aan omschrijvingen van de werkzaamheden, be
grotingen en offertes van aannemers. Vaak zijn de te leveren stukken dan ook nog eens voor elke
subsidieregeling weer anders. Kortom een hele uitzoekerij en een gigantische hoeveelheid papier
werk. Wij zijn dan ook heel erg dankbaar, dat dat werk ons uit handen is genomen door Peter van
Kuijk.

De aktie Doppen Sparen voor de geleidehond is een groot succes.
Via deze weg wil ik alle leden hartelijk danken voor de vele doppen, die ik steeds krijg.
WOEF, WOEF, namens alle honden, Joke Engels
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4 x Verhuur
Een verjaardag, geslaagd, het jaarlijkse uitje. Het zijn allemaal aanleidingen om een feestje te
vieren en een feestje kan je dus ook bij DGW vieren. Er staan een kantine, een hal, een groot jeu
de boules terrein buiten/binnen en een groot aantal vrijwilligers voor u klaar. In de afgelopen pe
riode is daar druk gebruik van gemaakt. Met vrienden en familie je 75e verjaardag vieren op de
jeu de boules baan, een feestje vieren met een heleboel familie en vrienden omdat je geslaagd
bent, een waterpoloteam wilde wel eens wat anders dan in het water liggen en een wandelvere
niging wilde kennismaken met het spel. De faciliteiten van DGW stonden voor deze activiteiten tot
hun beschikking en aan de onderstaande reacties te zien waren het geslaagde bijeenkomsten.

V.l.n.r.: Bob Kool geeft instructies aan de leden van de wandelclub "Lopen in de Lage Landen".
De waterpolo dames met hun alpino-petjes op.
Jarig zijn en ook nog jeu de boules spelen!
Op 19 juni 2019 vierde Paula Roose haar 75-jarige verjaardag bij DGW, voor familie en vrienden.
Nadat er begonnen was met een drankje werden er twee partijen jeu de boules gespeeld,
die onderbroken werden door een heerlijke “catering" voor de gasten!
De tijd “vloog” en om ca. 21.00 uur moesten enkele gasten alweer huiswaarts gaan. Zij kwamen
van ver.
De jarige had genoten en wij van DGW vonden het fijn om het te regelen!
Twee broers waren geslaagd en mochten dit vieren bij DGW, met jeu de boules. Zij niet alleen, maar
zeker 70 personen, waaronder veel kleine kinderen, waren hierbij aanwezig.
Als ik voor deze kinderen spreek: “wat hebben wij genoten van die CAVIA BAK”.
Het was een heerlijke avond, heel veel buitenbanen waren bezet.
Achter de bar hadden Ingrid Gouloze, Ronald Gouloze en Peter van Schie dienst.
Patat …. En advocaat met slagroom waren deze avond de TOPPERS!!!
U ziet ….. Het kan allemaal bij DGW.
Toen ik op 6 juli 2019 de kantine van DGW binnen stapte, hoorde ik Franse muziek.
Buiten op het terras zaten 24 dames van de Waterpolovereniging C.W.P., met alpino’s op, aan het
gebak. Natuurlijk werd ook jeu de boules gespeeld voor de bloemen.
De leiding was in handen van Louis Batens.
Ook deze dag hadden zij over het weer niet te klagen. Het was een heerlijke dag met stokbrood
….en kaas.
Later deze maand, kwam er een verzoek binnen van de Wandelclub “Lopen in de Lage Landen”
om op 14 juli bij DGW te kunnen boulen, want dit was de datum van oprichting van de club.
Maar op deze datum was ons eigen Quatorze Juillet Toernooi.
Vragen of dat samen kon plaatsvinden: Ja het mocht!
De banen 5 tot en met 12 waren voor de 32 dames/heren van de wandelclub, die om 13.00 uur
hun jeu de boules toernooi speelden, onder leiding van Bob Kool.
Tussendoor waren er broodjes, soep en bitterballen, prima verzorgd door Marieke Mostert.
Een tevreden klant vertelt het door en er waren tevreden klanten, dus wie weet? U als DGW-lid kunt
ook gebruikmaken van onze faciliteiten, heel veel zorgen worden u uit handen genomen bij het
organiseren van een feestje en tegen aantrekkelijke prijzen.
De commissie Verhuur, Frederik Dingler.
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In "De Werper"van november / december
We gaan weer beginnen, de vakanties zitten er op en het winterseizoen staat voor de deur. We zijn
natuurlijk niet echt gestopt in de zomer. Bij DGW draaien we gewoon door, daarom heeft u de
uitslag van het “Triplettenkampioenschap” van afgelopen 25 augustus jl. nog van ons te goed. Dat
“weer beginnen” slaat op een nieuw seizoen “Dinsdagavondcompetitie”, die begint op dinsdag
avond 3 september a.s. Ook de “Nationale Petanque Competitie – NPC” gaat weer van start,
evenals de door het district West georganiseerde “Wintercompetitie Doubletten – WCD” en de
vernieuwde “Winterseniorencyclus – WSC op de woensdagmiddag. Een groot aantal DGW-teams
hebben zich inmiddels aangemeld om aan al deze wedstrijden mee te doen. Van de resultaten
zullen we u op de hoogte houden.
Naast deze landelijke- en districts activiteiten hebben we natuurlijk ook aandacht voor onze eigen
open en interne toernooien. Op 14 september a.s. kunt u al aan de bak bij het “Klaverjassen/bou
lentoernooi”, gevolgd door het altijd zeer drukbezochte open promotietoernooi “Ladies Day”.
Kortom in de editie november / december zullen we weer veel te vertellen hebben.

Tot slot: uit de media van de afgelopen periode
Het “Mondial La Marseillaise à Petanque” is het grootste petanque evenement ter wereld. Het in de
volksmond genoemde “La Marseillaise” is het jaarlijkse officieuze wereldkampioenschap petanque,
dat wordt gespeeld in Marseille met zo’n 10.000 deelnemers uit de hele wereld. Dat is nog eens wat
anders dan ons Quartorze Juillettoernooitje.

Bron de Volkskrant
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De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk
gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.
onderstaande relaties.
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Indien onbestelbaar:
Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag

Organisaties die bij De Goede Worp
een "Special Place" innemen:

K.W.F

