
    

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

              

 

 

  
  

  
  

  
D

E
 G

O
E

D
E

 W
O

R
P

 
De Werper 

Hengelolaan 1061, 2544 GH Den Haag      

 
 

 

 

45
e
 jaargang 

mei/juni 2022 

Een uitgave van Jeu de Boulesclub  

    De Goede Worp 



Informatie Commissies
 
 Wedstrijdcommissie: 
Johan Meijer, 0174-248183, voorzitter
 E-mail: wedcom@degoedeworp.nl
 
Woensdagmiddagcompetitie (55+): 
Hennie Rebel 06-42023602
Cilia Kropff 06-81568401
 
Kantinecommissie: 
Ben de Groot 070-3178962
 
Ledenbelangen: 
Joke Engels 070-3254260
 
Facilitaire dienst: 
Bob Kool, 070-3659123 
 
Interieurverzorging: 
Hennie Rebel, 06-42023602
 
Kaartclub: 
Klaverjassen: Louis Batens 06-14805880
Jokeren: Frederik Dingler 070-3620362
 
Commissie Verhuur 
Frederik Dingler 070-3620362
 
PR Commissie 
Vacant 
 

LEDENADMINISTRATIE
Emiel Oosthoek 070-7448738
E-mail: dgw-ledenadmin@ziggo.nl
 

Let op !!!
De sluitingsdatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende uitgave is:
16 Juni 2022
Het e-mailadres van De Werper is
dewerper@degoedeworp.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
13.00/17.00 uur - woensdagmiddag
19.00/23.00 uur - donderdagavond
 
Sleutelhouders:
1e – Floor Heijsteeg / 06-52850380
2e – Jan van Kampen / 06-51111926
3e – Cor Versluis / 06-20971570
 
CONTRIBUTIE 2022
 
€ 117,50 - leden met een bondslicentie
€ 100,00- leden met een extra lidmaatschap/
                 bondslicentie
€  62,50  - jeugdleden
€  50,00  - donateurs
DGW-leden kunnen gebruik maken
van de “Ooievaarspas”
 
BANKRELATIE
 
Rabobank IBAN – NL09RABO0146767683
t.n.v. De Goede Worp, Den Haag
Kamer van Koophandel 40410442
 
 
 
 

RECTIFICATIE
 De algemene vergadering wordt gehouden op
Zaterdag 25 juni 2022!

Samenstelling bestuur
 
Voorzitter   
Johan Meijer 0174-248183
 
Secretaris; Vacant
 
Penningmeester; Vacant
 
2e Penningmeester;
Hans van der Spek 06-16772050
 
Onderhoudszaken;
Floor Heijsteeg 06-52850380
 
Algemene Zaken;
Jaap Spaans 06-15246755
 
Algemene Zaken 
Fred Beumer 070-4061885
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Onze jarigen
mei:
02 Frederik Dingler
04 Chris Zemering
06 Tinie Blom
07 Peter Ulrich
10 Bep Wezenberg
11 Ineke Hageraats
14 Lous Visser
17 Vera ‘s-Gravemade
18 Louis Batens
19 Ingrid Goulooze
23 Lenie Gelauf
24 Kees Wittekoek
27 Jonny van Egmond
31 Annemiek Dijkhuizen
31 Joop Rasmioen
 
juni:
02 Bob Kool
05 Marijke de Ridder
06 Gerda Weeber
09 Cor Keus
10 Els Buitenman
12 Wim Cornelis
17 Arie Plugge
19 Nel Goulooze
23 Sean Cornelisse
29 Hanny van Uden
 
juli:
01 Mostapha Belhaddad
08 Joke van Kampen
12 Hennie Rebel
20 Rob Meere
23 Bert Graaf
25 An de Brabander
30 Nel Boersma
30 Paula Schreuder
 

Een dagje boulen in Rotterdam
Op donderdag 14 april j.l. hadden Jeannet Meijer en ik een leuk
toernooi op het programma staan: het 1e 40 plus-toernooi bij Les
Francophiles in Rotterdam.
Samen met de teams Thom Stephanus/Annemiek Dijkhuizen en
Johan Meijer/Emiel Oosthoek togen wij naar Rotterdam en met
wat een mazzel hadden wij met het weer: stralende  zon, heel af
en toe een wolkje, prima temperatuur om lekker een hele dag
buiten te spelen.
We speelden 4 wedstrijden voorgeloot en wonnen er hiervan 3.
Het liep lekker allemaal, we waren goed op elkaar ingespeeld, af
en toe een slechte mène ertussen, maar ja, dat hoort er natuurlijk
allemaal bij. Helaas vielen we net buiten de prijzen, doordat onze
pluspunten wat minder waren dan de nummer 6 (er waren 6
prijzen).
We eindigden op een gedeelde 7e plaats. Toch wel heel blij
mee…heerlijk gespeeld, daar gaat het toch uiteindelijk om. Thom
en Annemiek vielen ook buiten de prijzen, maar met team Johan
en Emiel heeft DGW weer een goede beurt gemaakt, want die
werden gewoon 2e! Net onder team Karin Schillemans/Ria
Bronsema die het toernooi wonnen.
We hebben het goed gedaan met zijn 6-en en het was een
heerlijke dag! Wat is het toch een leuke sport.
 
Lenie Gelauf

Woensdagmiddag 13 april 2022
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Van de Voorzitter
 
’t Is lente.
En het lijkt er op dat we het goede weer tegemoet gaan, hoewel we nog maar net weer een dipje
hebben gehad.
Maar met 17 tot 20 graden ben ik allang tevreden. We kunnen dan met gemak buiten spelen, zeker
als het zonnetje redelijk aanwezig is; lekker genieten op het terras van een hapje en een drankje.
En natuurlijk ook van alles wat bloeit en groeit; ik heb een specht zijn nestje zien uithakken in een
boom, de zwanen hebben aan de slootkant weer een nest en allerlei andere vogels en vogeltjes
zijn ook druk bezig met hun nestje of ze zitten al te broeden.
Binnen de vereniging mogen we ook wel wat nieuwe aanwas hebben. Gelukkig zijn een aantal
leden, die door de corona-perikelen afwezig bleven, inmiddels ook weer terug. Fijn. En we hebben
ook weer een nieuw lid, van harte welkom!                                                 
Maar ik zou graag zien dat we langzamerhand naar een ledental van zo’n 150 gaan; dan hebben
we nog ongeveer 30 nieuwe leden nodig. En dan graag allemaal of vrijwel allemaal inschrijven
voor de komende toernooien. Dat zou leuk zijn, want daarvoor zijn we toch een jeu de boules
vereniging; het spelen van dit spel met een wedstrijdelement?
Ja, en dan kunnen we voorafgaand aan, tussendoor en na afloop van het toernooi gezellig met
elkaar van alles en nog wat bespreken?
Tijdens de algemene vergadering hebben we ook wel het een en ander te bespreken, serieus. Die
vergadering staat gepland op zaterdag 25 juni (en niet zoals ik per ongeluk in De Werper schreef
op 23 juni, dat is helemaal geen zaterdag).
Ik hoop op een goede opkomst, al was het alleen maar omdat alle aanwezigen daardoor goed
geïnformeerd zijn over alles waar het bestuur mee bezig is.
Eind april ben ik een weekje weg met de kleinkinderen, maar daarna hoop ik jullie allemaal te zien
tijdens onze toernooitjes en op de algemene vergadering.
Johan Meijer
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Gemeente Den Haag Ooievaarspas
 
 
Wist u dat leden die een Ooievaarspas hebben via de Gemeente   Den Haag
50% terug krijgen op hun contributie!
Misschien een reden om de Ooievaarspas aan te vragen?

Participatiekeuken
 
DE GOEDE WORP GAAT SAMENWERKEN MET DE AANSCHUIFTAFEL OM CULINAIRE ACTIVITEITEN AAN
TE BIEDEN.
 
DE AANSCHUIFTAFEL HEEFT ALS DOEL MENSEN UIT HUN ISOLEMENT TE HALEN EN TE ACTIVEREN TOT HET
WEER MEEDOEN IN DE SAMENLEVING.
 
ETEN VERBINDT EN HET SAMEN ETEN IN DE BUURT IS HIERBIJ DE EERSTE STAP!
 
DE AANSCHUIFTAFEL IS EEN PLEK WAAR JE GEZELLIG KUNT AANSCHUIVEN VOOR EEN KLEINE EIGEN
BIJDRAGE EN SAMEN MET BUURTGENOTEN KUNT GENIETEN VAN EEN HEERLIJKE DINER. (3 GANGEN)
 
WIJ GAAN HIER BINNENKORT MEE BEGINNEN EN ZOEKEN UITERAARD CULINAIRE VRIJWILLIGERS.
OPENINGS TIJDEN ZIJN VAN: 12.00 UUR 14,00 UUR OF 17,00 UUR TOT 19.00 UUR.
DE EERSTE DATUM IS 2 MEI 2022 VAN  17:00 UUR TOT 19:00 UUR.
 
JAAP SPAANS
06-15246755 
 
                                          

Jeu de Boules toernooi 21 mei 2022
 
Thema:               Het organiseren van een Jeu de Boules toernooi i.s.m. S.G.K.
Systeem:            Play Unified  (één deelnemer SGK en één vrijwilliger)
Datum:                21  Mei 2022.
Aanmelden:        12:30 uur.
Aanvang:             13:00 uur
Prijsuitreiking: :    15:15 uur.
Einde toernooi:     15:45 uur.
 
 

Hillegom 2e paasdag 18 april
 
4 Teams van DGW vertrokken 2e Paasdag naar Hillegom; niet voor
de Keukenhof, maar voor het Paastoernooi: 5 voorgelote partijen.
Onderweg ernaar toe genoten we van de bollenvelden, maar
daar kwamen we eigenlijk niet voor. Alle teams hadden niet echt
hun dag.
Bij de 2 mannenteams werd er slechts één partij gewonnen van
in totaal 10 partijen en bij de 2 damesteams werden er eerlijk
verdeeld 4 partijen gewonnen van ook 10 partijen. Het zat niet
mee, het liep niet, de tegenstander had veel geluk, enz. Maar
onderling hadden we het prima naar onze zin. We waren in ieder
geval niet gekomen om alle prijzen weg te kapen, terwijl er toch
maar liefst 15 prijzen waren; we vielen met z’n allen dus buiten de
boot.
Toch gingen we niet met lege handen naar huis, want iedereen
die meegedaan had, kreeg een doosje kakelverse eieren mee.
En het was weer een dag met prachtig weer.
Jeannet Meijer
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Zondagmiddag 10 april a la carte
 
Prachtig mooi weer. Goede opkomst, 36 leden
gaan voor de eer en vooral misschien wel voor de
gezelligheid het à la carte-toernooi spelen.
Er waren dus beide rondes 18 teams voor 9 wed
strijden; er werd volop strijd geleverd en er waren
heel wat verrassende uitslagen. Vandaag kon er
heerlijk buiten gespeeld worden en als je klaar
was met je wedstrijd, kon je op het terras genieten
van de zon en een hapje en een drankje, verzorgd
door onze professionele barman Gerard Magnee;
dank je wel Gerard.

Na 2 partijtjes konden 8 personen een prijsje krijgen. Geen natura, geen muntgeld, maar muntjes.
Voor nummer 8 slechts één gele munt, voor nummer 7 twee gele munten, nummer 6 drie munten,
enz. Het bijzondere was dat een aantal prijswinnaars (een deel van) hun prijs schonken aan Le
denbelangen; bedankt!
 
En dan hier nog de prijswinnaars:
 1               Jetty Kleibergen                    
2.               Annemiek Dijkhuizen
3/4.           Tinie Blom                             
3/4.           Tine Louwerens
5.             Jeannet Meijer                      
6.             Hans Fiedl
7.             Jonnie van Egmond               
8.              Bob Kool
 
 
 
 Ladiesday in Roosendaal, 20 april j.l.

Volgens een oeroude traditie gaat er altijd een delegatie van ladies van   DGW
spelen op de Ladiesday bij vereniging Le Bommequet, helemaal in Roosendaal.
Zo kom je nog eens ergens.
Gisteren, 20.4, was het na die Corona-lockdowns weer eens zo ver! De delega
tie bestond uit 9 fijne dames die al sinds mensenheugenis jaarlijks deze tocht
naar het verre zuiden maken, en ik,die nog maar voor de 3e keer mee mocht.
De verhalen over “vroeger was alles beter” waren niet van de lucht: er waren
duidelijk minder deelneemsters daar in Roosendaal, onze delegatie van 10
pepte het deelneemstersveld enorm op.
En we misten bijvoorbeeld ook de enorm gezellige gitaar-troubadour, die elk
jaar met zijn liedjes de boel opvrolijkte maar die er blijkbaar dit jaar de brui aan

had gegeven.
Het mocht de pret niet drukken op deze schitterende, zonovergoten dag. We vochten als
leeuwen (of moet ik zeggen Reigâhs?) en hebben ze een Haags poepie laten ruiken.
Helaas vielen we niet in de prijzen…of toch wel? Ja hoor, het duo Joke van Kampen/Hennie Rebel
wonnen zowaar de……poedelprijs!
Ons beste team Tinie Blom/Joke Bennink bleef met 4 gewonnen wedstrijden toch nog met lege
handen staan. Dat vonden we wel raar, er kon zelfs geen Bossche Bol van af.
We verlieten de Brabantse gezelligheid aan het eind van de middag onder waarderend applaus
van de aanwezigen. Ze waren toch wel blij dat we dat hele eind gekomen waren en beloofden
snel naar Den Haag te komen (en gij geleuft dat?). We reden gelukkig vlot naar Zoetermeer terug
om daar met zijn 10-en de dag af te sluiten met een heerlijk, zelf samen te stellen diner, bij Eten en
Zo.
Volgend jaar weer?
 
Lenie Gelauf

Een gezellige sfeer na afloop!
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        De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk

     gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.

                              on  

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag


