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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
 
 
PR Commissie  
voor familie, bedrijfclinics/feestjes  en promotie
 
Jaap Spaans 06-15246755
 

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

Samenstelling bestuur
 
Voorzitter   
Johan Meijer 0174-248183
 
Secretaris; Vacant
 
Penningmeester; 
Ingrid Goulooze
06-12306975
 
2e Penningmeester;
Fred Beumer 070-4061885
 
Promotiezaken
Jaap Spaans 06-15246755
 
Onderhoudszaken;
Floor Heijsteeg 06-52850380
Algemene Zaken;
 
Jaap Spaans 06-15246755
 
 

Let op !!!
De sluitingsdatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende uitgave is:
16 aprili 2023
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 2023
 
€ 120,00 - leden met een bondslicentie
€ 102,50- leden met een extra lidmaatschap/
                 bondslicentie
€  65,00  - 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
 
 
 
 

2



van de voorzitter
 
 
Zoals jullie inmiddels wel zullen weten, heeft het bestuur besloten
om op korte termijn te laten weten hoe de (financiële) situatie
van DGW is.
We moeten er rekening mee houden dat we niet op dezelfde
manier kunnen doorgaan, want dan redden we het niet.
Dat geldt voor de financiën, waar volgens ons investeren in de
toekomst de enige juiste oplossing is, dus energiebesparende
maatregelen treffen, maar ook geldt het voor de inzet van leden
en dan in dit geval leden, die het bestuur komen versterken.
Tot de algemene vergadering op 1 april (en dat is geen slechte
grap) zijn we nog met z’n vijven.
Maar dan stopt Jaap en ik ga jullie hier niet vertellen hoeveel Jaap
voor het bestuur en dus voor de vereniging doet, maar dat is gi
gantisch.
En daarom hebben we een aantal nieuwe bestuurders heel hard
nodig!
Geef een seintje dat je misschien wel geïnteresseerd bent en dan
gaan we gezamenlijk kijken welke mogelijkheden er zijn. En wil je
niet alleen, maar misschien wel samen? Graag!
 
Mijn vraag aan jullie is: bedenk oplossingen om uit het financiële
probleem voor 2023 te komen. Ik vermoed dat we dat probleem
niet meer hebben voor 2024, als we tenminste mogen investeren.
 
Iets heel anders is, dat we als vereniging over het algemeen goed
meedoen in allerlei competities.
Mede daardoor wordt er op woensdag 22 maart de finaledag
van de WSC bij ons gespeeld. Team 2 staat bovenaan en zal zich
vast en zeker plaatsen voor de finaledag. Mooie bijkomstigheid
is de extra inkomsten van de baromzet. En de woensdagmiddag
competitie kan gewoon doorgaan, want als ze binnen zouden
moeten spelen, dan hebben ze slechts 6 banen per ronde nodig.
 
Voor alle andere leden geldt wat mij betreft: zet DGW steeds weer
op de kaart, of dat nou gaat over mooie resultaten of over gezel
ligheid en sociaal gebeuren binnen de vereniging, doe je best!
 
Johan Meijer

Onze jarigen
 
Maart  2023
 
18 Gonnie Dangeli v.d.Hengel
18 Andre Kommer
19 Hans van der Spwk
20 Carel Weeber
22 Ria Racke van Velsen
31 Piet Burgersdijk
 
April 2023
 
04 Corrie Jansen van Heest
07 Alie Lrlieveld - Ketting
08 Sophie Elgershuizen
10 Joke Bennink
13 Alex van der Sta
14 Janny Hoogenraad - Bennink
18 Harry Lausberg
 
Mei 2023
 
02 Frederik Dingler
04 chris Zemering
06 Tiny Blom
07 Peter Ullrich
10 Bep Wezenberg
11 Ineke Hageraats
14 Lous Visser
17 Vera 's-Gravenmade
18 Louis Batens
19 Ingrid Goulooze
23 Lenie Gelauf
25 Cees Wittekoek
27 Jonny van Egmond
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5 februari 2023 Stamppot toernooi 
 
Zondag 5 februari: STAMPPOT TOERNOOI.
Winners 2 partijen: drie winnende teams met gelijke uitslagen.
Nel Boersma, Bep Wezenberg, Tine Louwerens, Anemiek Dijkhuizen, Nel Steijn en Gerard Magnée.
Proficiat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 februari stamppot toernooi
 
Bij de 4 partijen:
1e prijs: Tom Looze en Quinten Luisman.
2e prijs: Carel Weeber en Richard Versluis.
3e prijs: Muriel Kommer en Thom Stephanus.
PROFICIAT
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5 februari stamppot eten
 
Na het gespeelde toernooi kon er weer gegeten worden.
1.Zuurkoolstamppot met spek en worst.
2.Andijviestamppot met spek en worst of balgehakt.
3.Spruitenstamppot met worst of balgehak.t
Joke en Ben de Groot hadden er een feestmaal van gemaakt en
het smaakte voortreffelijk.
Dank aan hun, maar ook aan iedereen die hieraan bijgedragen
heeft.
De wedstrijdleiding en vrijwilligers achter de bar.
Helaas was de afwasmachine uitgeschakeld vanwege eenkleine
storing en werd er ff vlug door een aantal leden maar gewoon
afgewassen. Toppie!
Dank jullie voor jullie inzet en uithoudingsvermogen.

5



6



        De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk

     gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.

                              on  
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag


