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Van de voorzitter
Sinds de vorige tireur is er een hoop gebeurd.
We hebben de ALV gehad, voor het eerst op een middag.
We weten wie kampioen van de club is geworden, Antwerpen ligt al
achter ons en de ZACO is gestart.
Ook dit jaar was het Alwin Arkenbout, die de
titel in de wacht sleepte, zei het dat hij in de
halve finale een hele kluif had aan Peter van
Dijk
In de finale won hij van
ons oudste dameslid:
Reina Vink.
Op onze ALV stemden
alle leden voor verhoging
van de contributie.
Het was helaas onoverkomelijk dat we de
contributie moesten verhogen, mede door de
enorm hoge energierekeningen en het feit dat we
sponsoren zijn kwijtgeraakt.
Er gebeurden ook vreemde zaken, zoals bouleballen onder de trein en de
vermeende diefstal van de rode jas. Hierover leest u in ons onvolprezen
clubblad.
Ook zijn we weer te gast geweest bij onze Belgische vrienden.
Na de broodjes (kunt bijna zeggen broden) speelden we drie partijen
a la melee.
Door het prachtige weer konden we buiten boulen en dat verhoogde de
sfeer.
Rond zes uur gingen we aan tafel en konden we genieten van een
heerlijke maaltijd.
Rond negen uur was iedereen weer naar
huis, hotel of camper.
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Onze vereniging bestaat binnenkort 35 jaar en hoewel we er niet zoveel
aan doen is er een feestelijke tireur met een interview met oprichter
Hette Wassenaar en ons 20 meitoernooi op 21 mei. In dit a la melee
toernooi zijn vele grote geldprijzen te winnen.
Na afloop is er een barbecue, waarvoor je je moet opgeven. Gezien de
huidige financiën moeten de leden en hun partners helaas zelf de kosten
betalen.
Ook de ZACO is gestart en menig lid heeft al een toernooitje gespeeld
in een andere plaats. U ziet we zijn superdruk met zijn allen.
De vrijwilligers zijn de afgelopen weken weer bijgepraat op
vergaderingen en gaan nu weer vele zaken voor onze club regelen.
Al met al wens ik iedereen weer veel bouleplezier.
Peter Verweij

Let op! ……. Op zaterdag 21 mei spelen wij het

Informatie BBQ op het publicatiebord ?
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Ik heb in ieder gaval ‘t butje nog!
Maandagavond 21 maart was ’t weer erg gezellig in ons boulodrome!
Ik lootte samen met Wim Veenendaal tegen Piet Huijs en Peter Verweij,
voorwaar geen makkelijke tegenstanders.
Wim en ik speelden de sterren van de hemel en wonnen alle partijen
met een gemak wat we vooraf niet voor mogelijk hadden gehouden.
Ik was in een zekere euforische stemming, want alles winnen kan
ik me niet echt meer herinneren! Na een gezellig drankje op deze
mooie avond was het tijd om naar huis te gaan, samen met Jos Venes
werden onze fietsen gestart richting Veenendaal West. Na Jos een
goede nacht gewenst te hebben wilde ik onze garage deur openen en
zag ik tot m’n schrik dat m’n fietstas niet meer op de fiets zat. Inhoud;
iPhone, huissleutel en al m’n kostbare boule spullen. Dus ik het hele
parcour richting ons boulodrome opnieuw afgelegd in de hoop m’n tas
onderweg tegen te komen. Helaas zonder resultaat! Gelukkig waren er
nog een paar diehards aanwezig in ons boulodrome die ik m’n verhaal
kon vertellen. Ik wilde m’n vrouw Hetty bellen om haar te vragen nog
even op te blijven omdat ik, mocht zij onverhoopt naar bed gaan, ik
noodzakelijkerwijs buiten zou moeten overnachten. Helaas wist ik
haar nummer niet uit m’n hoofd, ben tenslotte ook al bijna 69! ;-) Het
mobiele nummer van Jos was gelukkig bij de club beschikbaar en kon
ik hem bellen om te vragen of hij Hetty wilde vragen nog even op te
blijven. Dank je wel Jos! Dus ik met een flinke kater, en niet van de
drank, terug naar huis. Voor het spoor op de rondweg West waren de
bomen ook nog eens dicht en stond er een trein halverwege de rijbaan
stil waardoor het verkeer aan beide kanten behoorlijk begon op te lopen.
Voor de stilstaande trein kwam er iemand van de spoorwegen met een
stok aanlopen die begon op de rails te peuren bij wat rotzooi en ik
hoorde die man roepen ‘d’r zitten hier een aantal bouleballen tussen de
rails’! Shit dacht ik; dat zijn mijn bouleballen! Dus ik langs ’t fietspad
m’n fiets op slot gezet en ter plaatse polshoogte genomen, en ja hoor
daar lag m’n hele spul; volledig aan gort gereden. Die eerder genoemde
man gaf me nog een butje met de opmerking ‘hier heb je nog iets
tastbaars, de rest is herinnering’!
Ik lachte als een boer met kiespijn.
Thuis gekomen heb ik ’t verhaal gedaan aan Hetty
onder het genot van een goed glas whisky, daar was
ik echt aan toe!
Joop van de Bovenkamp
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Gebruikt frituurvet
Uw oude frituurvet kunt u bij ons kwijt in de daarvoor
bestemde afvalbak die in het rookhok staat.
(de blauwe ton),
dan brengt het voor de vereniging nog een leuke stuiver op,
en u gooit het toch weg!

Gelieve het vet zonder verpakkingen in de
ton deponeren en niet ernaast zetten!
i.v.m. ratten
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Heeft U uw boules al geregistreerd ?
Het komt regelmatig voor dat iemand tot de conclusie komt dat hij een
verkeerde boule in zijn bezit heeft. En dan is het een gezoek van wie die boule
is, of wie er ook een verkeerde boule in zijn bezit heeft.
Dit is dan vrij makkelijk op te lossen door uw boules te laten registreren.
Daarom hebben we een lijst gemaakt waarop je je boules kan laten registreren
bij de club.
Op deze lijst staat vermeld uw naam, het type boule waar u mee speelt, het
gewicht van uw boule en het serie nummer van de boule
( bijv: Bert Butje, Obut, 700 gram en serie no. H243)
Ook als u meerdere boules heeft of van boules veranderd kunt u dit op die lijst
vermelden, of even een mailtje naar mij sturen.
Registratie lijst hangt op het publicatie bord.
Peter van Dijk
piet.dijk@hotmail.com
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Rubriek: Wie ben je ??
In deze rubriek interviewt Jannie Korendijk bekende en minder bekende
Les Sabots-leden met het doel hen bij een breder Les Sabots-publiek in
het zonnetje te zetten en meer bekendheid te geven.
In deze editie op voorspraak van Teunie Brouwers: Piet Huijs
Vooraf: Het reportersechtpaar werd naast koffie en koek door Piet en
Saskia ook getrakteerd op een broodmaaltijd met soep. Dat vinden we
zo’n mooie afsluiting van ons samenzijn dat we iedereen aanmoedigen
zich in de toekomst wat dat betreft zeker niet in te houden ;-))
Piet Huijs dus, 75 jaar jong, weduwnaar. Een zoon waar hij razend trots
op is: Michael, nu 52 jaar en IBT docent bij de politie Den Haag/Alphen
aan de Rijn. IBT staat voor Integrale Beroepsvaardigheden Training.
Geen kleinkinderen.
Piet werd geboren in Kronenberg / Sevenum bij Venlo. Het gezin
bestond naast vader en moeder uit 6 kinderen zoals een goed katholiek
gezin betaamt. Hij trouwde met Sophie in 1969 en ging toen wonen
in Venray. Sinds 1991 woont hij in Veenendaal. Zijn werkgever vond
het beter dat hij centraler in Nederland ging wonen omdat de reis- en
hotelkosten de pan uit rezen. Hij was destijds vertegenwoordiger /
accountmanager en had als werkgebied heel Nederland en een gedeelte
van België. In Veenendaal woonde hij aanvankelijk aan de Hollandia
en vanaf 2006 aan de Gilbert van Schoonbekestraat (waar kennen we
die naam toch van?).
Zijn Sophie overleed in 2010 aan de gevolgen van een hersentumor.
Tot op de dag van vandaag voor Piet een enorm dieptepunt in zijn
leven. Door de Arubaanse roots van Sophie kan vooral de Spaanse en
Mexicaanse muziek hem ontroeren. Dierbaar zijn de herinneringen
aan hun leven in Venray met het jaarlijks Carnaval vieren en vooral de
voorbereidingen daarop. Ook de bijbehorende muziek is uiteraard van
belang.
Nog even terug naar zijn werkzame leven. Na LTS automonteur werkte
hij 2 jaar in dat vak en ging daarna in de verkoop. Hij bekwaamde
zich door het behalen Middenstands/Ondernemersdiploma evenals
het volgen van diverse marketing (ISBW) cursussen. Hij werkte voor
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bedrijven als Coca Cola, Van Eerd Groothandel (nu Jumbo), Melkunie
(nu Campina) en Klok/Senzora (was en reinigingsmiddelen zoals
soda b.v.). Klanten zoals groothandel, grootverbruikers, shipchandlers
(toeleveringsbedrijven scheepvaart), en supermarkten. Na 43 jaar was er
een welverdiend pensioen toen hij 63 werd.
Vol met plannen voor
deze toch door velen
zo bejubelde periode
na een werkzaam
leven kwam Sophie te
overlijden en vielen
zijn plannen danig
in het water. Door
Nettie Spies werd hij
gewezen op jeu de
boules als tijdverdrijf.
Aanvankelijk vond hij
het maar niks (is toch
maar een spel voor
oudjes) maar is ook hij niet meer weg te denken van ons Boulodrome
(en menig ander boules baantje in den lande). Daarnaast heeft hij nog
ruim 10 jaar voor de fa. Ekeris door het hele land auto’s bij klanten
gehaald en gebracht. Nu mee gestopt.
Piet vindt zichzelf een doener. Houdt van aanpakken en zelfstandig
zijn taken volbrengen. Zo is hij meestal vroeg uit de veren, gaat 2 x per
week naar de fitness en loopt dagelijks ruim 10.000 stappen. Je moet
toch wat doen om fit te blijven! Als goede eigenschap geeft hij zelf
aan: “ doen wat ik me voorgenomen heb”. Muziek tovert naast emotie
ook een glimlach op zijn gezicht en lekker uit eten gaan, vakanties
vieren, spelletjes spelen met vrienden of alleen met Saskia (Flielands
knikkeren bijvoorbeeld), maken hem gelukkig. (Overigens is het spelen
van Scrabble, waar nog een vierde man werd gezocht, de aanleiding van
zijn ontmoeting en latere relatie met Saskia). Genieten van de natuur,
fietsen, boulen en weekeindjes weg. Zolang het nog kan, leven bij de
dag (Carpe Diem).
Het beste advies dat hem ooit is gegeven: Maak af waar je aan begint.
Dank pa en ma!
Zijn glas is altijd half vol, “blijf positief ondanks de vele tegenslagen
die het leven voor je in petto heeft”. Eerlijkheid en oprechtheid heeft hij
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hoog in het vaandel staan en hij heeft een hekel aan geslijm. Het meest
recente compliment gaf hij aan Saskia: lekker gekookt! Vrienden in
Duitsland moeten nodig weer eens opgezocht worden. Door o.a. Corona
is daar behoorlijk de klad in gekomen.
Aan zoon Michael had Piet (voor zijn werk veel van huis) zeker toen
Michael klein was meer tijd willen besteden. Maar gelukkig heeft
Sophie dit toen uitstekend gecompenseerd.
Ooit een kans laten liggen? Ja, ik kon een riante woning aan de
Kerkewijk kopen maar uit angst voor de financiële consequenties heb
ik het niet gedaan. Achteraf zou dat toch best gekund hebben, maar ja.
Veel dromen heeft Piet niet meer, of het zou de wens om gezond ouder
te worden moeten zijn. De gezondheid heeft ook Piet nog wel eens in de
steek gelaten, vandaar dat hij dit toch wel erg belangrijk vindt.
Wanneer voor het laatst echt uit mijn dak gegaan? Een mens wordt
rustiger wanneer hij ouder wordt. Maar vooral de uitspattingen tijdens
Carnaval kan hij zich nog goed herinneren. Wanneer hij van Piet K. wint
bij het boulen dreigt er wel eens een soort van uitspatting, maar weet hij
zich met moeite in te houden…….
Wat is jouw levensmotto? Pluk de dag!!!!
Wie van de club zullen we na jou interviewen?
Zie de volgende Tireur!
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Herrineringen aan

“LEX TAXATEURS”

Onlangs stuurde onze secretaris een kleurrijke uitnodiging rond voor
een toernooi georganiseerd door de Culemborgse jeu de boulesclub
LES TAXATEURS op maandag 18 april 2022. Informatie over het
wedstrijdsysteem, de prijzen ( geld en natura) en inschrijfgeld.
Ik hoop dat ook “Les Sabots” aanwezig zal zijn!
Ik heb bijzondere herinneringen aan LES TAXATEURS. Ik neem u mee naar
een datum , enkele weken voor de oprichting van onze club. Ik was toen in
een informatie verzamelfase. Een woord dat u niet in een woordenboek zult
aantreffen. Eenvoudige vragen over een jeu de boulesclub. Hoe zien “echte”
boules er uit. Is er een landelijk bestuur? Waar kan men boules kopen. Ik
belde wat om mij heen en kreeg toen het adres van de familie Taks/Tax in
Culemborg aangereikt.
Ik maakte een afspraak voor een zaterdagmiddag. En werd hartelijk ontvangst
in huize Taks/Taks. Ik kreeg veel informatie. Na een uurtje vroeg mevrouw
Taks/Tax me of ik mee wilde gaan naar een boule toernooitje van de club
in een park in de buurt. Ik zag enthousiaste boulers die zich ogenschijnlijk
hielden aan de geldende boule regels. Er kwam een pauze. Daar was op
gerekend. Een klaptafeltje, tuinstoelen en vooral thermosflessen met koffie,
Completa en plastic bekertjes. Ik werd aan de aanwezigen voorgesteld.
Ik proefde het plezier in het spel.
De vormgeving van onze club is mede beïnvloed door de informatie en
indrukken die ik op die zaterdagmiddag in Culemborg heb opgedaan.
De fraai uitnodiging van LES TAXATEURS bewijst dat ook deze jeu de
boulesclub zijn bestaansrecht bewezen heeft. Het is geen eendagsvlieg. Dat
brengt mij, ter afsluiting bij onze beroemde dichter KEES STIP. Een van zijn
bekendste gedichten krijgt u hierbij:
OP EEN EENDAGSVLIEG
“ Ach” sprak een eendagsvlieg te Doorn,
hoe heerlijk is het ochtendgloren
en hoe verrukkelijk het uur
waarop het laaiend zonnevuur
verstild ter kimme wordt gedreven!
Men moest twee dagen kunnen leven.
Ook onze club heeft zijn bestaansrecht bewezen. Het is bepaald geen
eendagsvlieg. Dat alles door het enthousiasme en de inzet van velen !
Hette Wassenaar
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Een delegatie van 13 personen van Les Sabots vertrokken zondag 10 april
naar Antwerpen om hun jaarlijkse uitwisselingstoernooi met het Fortje bij
te wonen.
Alvorens we ons hotel in Antwerpen betrokken legden
we eerst een bezoek aan de 7 Reuze Trollen en hun
magische toren op het recreatieterrein De Schorre in
Boom, iets onder Antwerpen, af.
In de bossen op dit terrein maakte we tijdens een
zonnige middag een mooie wandeling waarbij we alle
7 Trollen uit het sprookjesverhaal tegen kwamen. Deze
houten Trollen zijn goede vrienden van elkaar en zijn
allemaal vele meters groot.
Ín de namiddag hebben we in het hotel ingecheckt waarna we in Antwerpen
/ Brasschaat heerlijk gegeten hebben.
Op maandag 11 april 2022 was het
zover. Op advies van Lut en Marc
hebben we ‘s ochtends een wandeling
rondom het fort gemaakt. Nadat er nog
6 leden van Les Sabots zich hadden
aangesloten werden we hartelijk welkom
gegeten door de voorzitter van het
Fortje.
Helaas moesten Hans van Schaik en Lex Kuiper om
gezondheids- redenen afzeggen.
Tijdens de ontvangst kregen we allemaal een drankje
aangeboden en nadat we een heerlijke lunch hadden
genuttigd begon het grote toernooi. De teams, in totaal 40
personen, werden zo geformeerd dat elk team uit spelers
van het Fortje en Les Sabots bestond.
Onder een stralend blauwe hemel werden er, vaak onder
grote hilariteit, 3 partijen op de buitenbanen van het Fortje
gespeeld. Het was zo warm dat er zelfs een ijscoman het
terrein op kwam rijden en jullie raden het nooit maar
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zelfs onze eigen bierbrouwerij Dijk nam een ijsje
waarvan hierbij het bewijs.
Rond de klok van 17.30 uur werden we allemaal
naar binnen geroepen en werden we aangenaam
verrast met een heerlijke Vlaamse maaltijd. Het
hoofdgerecht bestond uit frietjes met Vlaams
stoofvlees en een salade.
We konden eten wat we wilden maar er was
zoveel vlees/frites gemaakt dat we het niet eens
op konden. Tijdens de maaltijd werd er vrolijke
muziek gedraaid, welke door onze enthousiaste
Wim van Middendorp werd verzorgd. Wim was
zelfs zo onder de indruk van het geheel dat hij spontaan een bestuurslid van
Les Sabots overviel met een dikke zoen. Hij deed dit zo snel dat er geen
foto gemaakt van kon worden.
Ook werden tijdens het eten de uitslagen van het
toernooi bekend gemaakt. Freddy Wortman, Alwin
Arkenbout, Wim Veenendaal, Hans van der Zwaan,
Ivonne Lucas en Jos Venes vielen in de prijzen.
Nadat we een heerlijk dessert buffet hadden
genuttigd, en onze voorzitter het Fortje bedankte
voor de geweldige organisatie en het eten,
vetrokken enkele leden weer naar Nederland. De
overige leden vetrokken naar hun hotel alwaar
er weer in de bar diverse drankjes tot in de late
uurtjes werden genuttigd.
Omdat we toch in Antwerpen waren hebben we op dinsdag12 april onder
leiding van Lut en Marc een stadswandeling en een wandeling in het
kunstpark/museum Middelheim gemaakt.
Aan het einde van de middag vertrokken we allemaal met een voldaan
gevoel naar huis en konden we terugkijken op een geweldig weekend.
Zoals het er nu voor staat komen onze Belgische vrienden met een grote
delegatie op 6 mei 2023 naar Les Sabots. Hier kijken we nu al naar uit.
Wim Veenendaal en Hans van der Zwaan
(vervolg Antwerpen zie pagina 21)
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De Rijnpost 27 mei 1987
‘Les Sabots’ start met twaalf leden.
Veenendaal heeft jeu de boulesclub
VEENENDAAL/DE KLOMP
Zo’n negen mensen hebben afgelopen woensdag in de Klomp een
Veenendaalse jeu de boulesvereniging opgericht. De club, die luistert
naar de naam J.d.B Veenendaal ‘Les Sabots’ (de klompen), start met
twaalf leden.
Vanavond zal de club een kennismakingspartij spelen op het nog op te
knappen boulodrome op sportpark De Groene Velden.
Enkele weken geleden maakte Rijnpost Sport al melding van de in
de klomp woonachtige Hette Wassenaar, die dolgraag een jeu de
boulesclub in Veenendaal wilde oprichten.
De Klompenaar was er toen van overtuigd, in dat een dergelijke
vereniging in Veenendaal kans van slagen zou hebben. Vooral omdat
een groot aantal Veenendalers in de zomermaanden nar het land van de
jeu de boules, Frankrijk, afreist.
Zijn woorden zijn inmiddels omgezet in daden. Op het artikel in
de Rijnpost kreeg Wassenaar naar zijn zeggen twaalf reacties en
tezamen met die twaalf mensen richtte hij woensdag j.l. een jeu de
boulesvereniging op.
,,Kort na dat artikel in de Rijnpost heb ik contact opgenomen met leden
van de sportstichting.
Zij toonden zich erg enthousiast , vooral omdat het een voor
Veenendaal nieuwe sporttak betrof.
Inmiddels hebben zij onze vereniging alle medewerking toegezegd.”
Op 8 mei nam Wassenaar met drie leden van de Sportstichting een kijkje
op Sportpark De Groene Velden, alwaar een jeu de boules terrein ligt.
,,Het is nog geen echte baan. Het is meer een hoop overtollig gravel van
tennisbanen of zoiets.
De Sportstichting heeft gevraagd om onze plannen voor een baan op
papier te zetten. Dat is inmiddels gedaan en de tekening wordt op
26 mei in een vergadering door de Sportstichting besproken,” aldus
Wassenaar.
De twaalf leden van de Veenendaalse jeu de boulesclub hebben tijdens
de oprichtingsvergadering al diverse zaken vastgelegd. Eén van die
zaken is de naam van de vereniging.
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“Les Sabots” is Frans voor de klompen. Het is een verwijzing naar de
Klomp, de plaats waar de vereniging is opgericht.
Daarnaast moet je denken een klomp, zoals een klomp goud. Iets wat je
in je handen kunt houden.
Die klomp is in ons geval een jeu de boulesbal, legt Wassenaar uit.
De leden hebben ook een bestuur uit hun midden gekozen. Zoals dat zo
vaak gebeurd, is de initiatiefnemer
– in dit geval Wassenaar – tot
voorzitter gekozen.
Mevrouw G.R. Dronkelaar
heeft het secretariaat op zich
genomen, de heren I.H. Middel het
penningmeesterschap en de heren
J.R. van Soest en C.R. van Jaarsveld
regelen zonodig de jeugdzaken.
De contributie is dit jaar op f25,vastgesteld, maar in de toekomst kan dit bedrag hoger liggen.
De vereniging zal namelijk vanaf volgend jaar huur moeten betalen voor
het boulodrome aan de Groene Velden. Voorlopig is besloten om nog
niet aan te sluiten bij de jeu de boulesbond.
,,We moeten eerst kijken hoe de vereniging de komende weken gaat
draaien.
Voorlopig spelen we onderlinge competitiewedstrijden en gebruiken we
dit jaar om alles organisatorisch op poten te zetten, daarna zien we wel
weer verder, aldus Wassenaar.”
,,Bij onze vereniging staat de gezelligheid voorop en daarom willen wij
niet groter groeien dan zo’n 35 á 30 leden. Als er nog meer liefhebbers
zijn, dan kunnen die voorlopig ook bij onze vereniging komen. Na
verloop van tijd kunnen zij met hulp van ons een nieuwe club oprichten.
Net als in Maastricht, waar al zo’n 15 jeu de boulesclubs bestaan, “
vertelt Wassenaar.
In de winter hoopt de club een binnenruimte (bijv. een manege) te
kunnen huren, voor de zogenaamde indoorwedstrijden.
Maar voorlopig kan de club eerst naar buiten en iedereen die met de
sport kennis wil maken is vanavond (en op de overige speeldagen) van
harte welkom op sportpark

De Groene Velden.
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Das Taubenhaus ligt in het Nationalpark „Hohe Tauern“
Weverhuren7 app. tussen de 39-60 m²geschikt voor 2-4 pers.
Goed bereikbaar, rustig gelegenen compleet ingericht.
De ideale uitgangsbasis voor een wandel- fiets- en of wintersportvakantie.
In de zomer incl. Nationalpark Sommercard
(www.nationalpark-sommercard.at)
Zin in een leuke vakantie kijk dan opwww.
taubenhaus.atwaar jedirect je app. kunt
boeken, of stuur een e-mail aaninfo@
taubenhaus.at.bellen kan natuurlijk ook
Tel: +43 6562 70085
Ons adres:
Henriëtte en Ruud Bout,
Das Taubenhaus, Hollersbach 139
5731 Hollersbach imPinzgau, Oostenrijk
Misschien ontmoeten we elkaar

sluitingsdatum kopij
Heeft u kopij voor de volgende Tireur,
wilt u die dan

vóór 10 juli 2022
aanleveren bij:

S.V.P
De kopij via de mail
alleen opsturen naar,

Peter van Dijk,
Castor 19, 3902 SC Veenendaal

redactie.tireur @
gmail.com

Of mailen naar:
redactie.tireur@gmail.com

b.v.d.
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Rubriek: Wie ben je ??
In deze rubriek interviewt Jannie Korendijk bekende en minder bekende
Les Sabots-leden met het doel hen bij een breder Les Sabots-publiek in
het zonnetje te zetten en meer bekendheid te geven.
In deze editie naar aanleiding van het 35 jarig jubileum van Les Sabots
een interview met onze oprichter en eerste voorzitter Hette Wassenaar.
Hette, 81 jaar jong, geboren in Sneek, getrouwd met Josiane, geen
kinderen.
Hette studeerde bedrijfseconomie in Groningen en heeft zijn hele
werkzame leven in een staffunctie bij de Nederlandse Spoorwegen
gewerkt. Daarvan vier jaar in Parijs als secretaris van de Vereniging
van Europese spoorwegen. In Parijs leerde hij Josiane kennen. Bij
een reorganisatie van NS, toen Hette 57 jaar was, is hij met vervroegd
pensioen gegaan. Tegen zijn zin, maar heeft zijn vrije tijd goed weten in
te vullen. Allereerst gingen ze een maand op vakantie naar Amerika om
aan het idee van niet meer werken te wennen.
Muziek is een rode draad in zijn leven en dan met name jazzmuziek. Hij
droomde ooit trombonist te worden in een jazzband en heeft daarvoor
een opleiding tot trombonist gevolgd. Deze opleiding wees uit dat het
hem aan ijver zeker niet ontbrak maar dat de gewenste resultaten achter
bleven. Hij bezocht drie keer New Orleans, de bakermat van de oude
jazzmuziek, werd lid van de Storyville Jazzclub te Arnhem en is tot op
heden nog actief voor hun clubblad.
Hij geeft aan meer een ochtend- dan een avondmens te zijn. Zeker de
laatste jaren gaat het op een duidelijk rustiger tempo, mede veroorzaakt
door een minder wordende mobiliteit en het Corona-spook. Zijn
instelling was en is nog steeds dat wanneer je lid wordt van een
vereniging, je dan ook meer moet zijn dan lid maar ook je moet inzetten
in het reilen en zeilen van zo’n vereniging. Je krijgt er ook zoveel voor
terug! Heeft in vele sportverenigingen de besturen mogen versterken en
vanuit die drive kwam hij 35 jaar geleden samen met zijn Josiane ook
op het idee om in Veenendaal een Jeu de Boules vereniging op te zetten.
Vreemd genoeg had hij vanuit Frankrijk geen enkele ervaring met deze
sport en heeft hij zich om er enig idee van te krijgen georiënteerd bij
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de familie Tax in Culemborg (Les Taxateurs). Omdat hij destijds in De
Klomp woonde is zoals algemeen wel bekend daar de naam Les Sabots
(de klompen) ontstaan.
Het actief zijn in besturen komt zoals hij dat zelf zegt voort uit zijn
sociaal-maatschappelijke instelling. Bezig zijn voor de medemens en
iets aan de maatschappij en verenigingen bij willen dragen.
Hette kan erg genieten van mensen als Herman Finkers die in zijn mooie
dialect prachtige woordspelingen ten tonele brengt. Fijn begint zijn dag
ook met name door het dagelijks zijn Josiane ontbijt op bed te brengen,
in een luie stoel gezeten met een klein sigaartje (simpel en goedkoop
zodat hij hem maar voor een klein deel oprookt ;-)) met een koptelefoon
op luisteren naar Jazz-muziek en schrijven voor bijvoorbeeld de Jazzclub. Schrijven is ook iets wat hij graag en succesvol doet, wat wel
blijkt uit de vele publicaties die op zijn naam staan zoals 2 boeken over
Kees Stip. Ook fietsen, met of zonder Josiane vindt hij een aangename
bezigheid. Zorgen maakt hij zich momenteel met name om de situatie in
Oekraïne, maar zeker ook met de wetenschap daar machteloos in te zijn.
Wat hij vaak deed en nog steeds
zou willen is een vakantie naar het
Dune du Pyla (Duin van Pilat) aan
de Franse westkust ter hoogte van
Bordeaux. Op dat hooggelegen duin
kan hij een hele dag doorbrengen en
in de zon genieten van het uitzicht
en de rust.
Of hij wel eens zaken uitstelt?
Alles wat met techniek of de
moderne communicatiemiddelen
te maken heeft. Digitaal zaken
regelen met bijvoorbeeld KPN of de
energiemaatschappijen is aan hem niet besteed en veroorzaakt paniek en
wanhoop. Geef hem maar facturen op papier!
Het beste advies dat hij ooit kreeg is: Haal jezelf niet naar beneden,
dat doet een ander wel en blijf doen wat je met de beste doelstellingen
en bedoelingen goed vindt om te doen. Het glas is bij hem altijd half
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vol. Een positieve instelling en een jeugdige kijk op het leven maken
dat hij zich gelukkig voelt. Mensen die zich zoals hij positief en actief
opstellen waardeert hij enorm. Een idool, wie hing er boven zijn bed?:
trombonist Chris Barber!
Complimenten geeft hij veel en graag en het meest recent was het
compliment aan Josiane dat ze weer erg lekker gekookt had. Voor
Josiane zou hij ook wat meer tijd willen vrij maken, al vindt ze zelf dat
dit helemaal niet nodig is. Ook vrienden die hij door Corona een tijd
niet gezien heeft wil hij weer opzoeken. Gemiste kansen zijn er ook in
zijn leven zeker geweest, maar hij zegt zelf een tevreden mens te zijn.
Tel je zegeningen, we hebben een fijne tijd gehad.
De zaterdag is voor Hette de meest favoriete dag
van de week. Lekker op stap met de trein. Zondag
van 4 tot 6 ziet hij als het dieptepunt van de week.
Niets leuks te doen en ook Studio Sport is nog niet
begonnen. Het bekende sigaartje en een glaasje
zorgen er voor dat hij ook deze tijd goed doorkomt.
Verder is hij in zijn leven nogal beheerst geweest
op het gebied van emoties en uit zijn dak gaan. In
de jaren 70 tijdens de jazznights in het Turfschip
in Breda ziet hij zichzelf echter op een gammel
klapstoeltje staand enthousiast tekeer gaan.
Over zijn gezondheid hoor je hem niet klagen. Daar
is hij relatief tevreden over, al heeft hij al wel het een en ander voor de
kiezen gekregen. Over niets is hij erg ontevreden en zijn levensmotto is
dan ook:

Wees positief en participeer in de maatschappij!
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Antwerpen.....
(Vervolg pagina 13)

DE LEGENDE VAN ANTWERPEN
Volgens de legende werd Antwerpen in de vroegere eeuwen
gedomineerd door een reus, Druon Antigoon, die alle scheepvaarders
dwong omtol te betalen alvorens zijn de schelde mochten overvaren.
Indien zij weigerden, hakt Antigoon hun hand af en wierp hij deze in de
rivier de schelde.
Op een dag kwam de Romeinse legionair
Silvius Brabo hierin opstand. Hij vocht
met Antigoon, hakte zijn hand af en smeet
deze in de rivier.
Door Antigoons “hand te werpen” zou
Antwerpen volgens de legende aan zijn
naam zijn gekomen.
De hand als symbool voor Antwerpen kom je op verschillende plekken
in de stad tegen. Deze verwijst naast de legende ook naar de rijke
ambachtelijke historie van de stad.
Hans &Wim
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30 september 1978
Afgelopen zaterdag vond op het terrein van de club het eerste
clubkampioenschap plaats.
Het spektakel begon 10.30 uur met de loting en om 11.00 uur werd het
startsein gegeven voor de eerste wedstrijden.
Gedurende de gehele dag werd er gezellig maar evenzeer ambitieus gestreden
om de eerste plaats.
Tijdens het toernooi is al gebleken dat de club beschikt over getalenteerde
spelers veel beloofd voor de toekomst.
Aan het eind van de dag bleven twee equipes over die nog aanspraak maakten
op de eerste plaats.
Dit waren de equipes van enerzijds Truus Draad en Rogier Hagemans en
anderzijds John Hendriks en Auke Miedema.
Deze laatste equipe wist uiteindelijk beslag te leggen op de eerste plaats en
mag zich een jaar lang clubkampioen noemen. De derde plaats werd in beslag
genomen door het equipe Doety Miedema en Paul Hageman.
Aansluitend werd het eerste kampioenschap afgesloten met de prijsuitreiking
door de voorzitter van de vereniging de heer Hette Wassenaar.
Doel;
De jonge Veenendaalse vereniging, die onder de naam Les Sabots (de
Klompen) opereert, heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van het Jeu de
boulesspel.
Dat gebeurt
Door het organiseren van onderlinge wedstrijden, het verzorgen van trainingen
en het deelnemen aan Jeu-de-boulescompetities.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen die uiteraard de nodige
informaties willen verschaffen:
Hette Wassenaar, Voorzitter; Janny van Dronkelaar, Secretaresse; Jan van
Soest, Bestuurslid; Wim van der Vlist, Penningmester en Carel van Jaarsveld,
Bestuurslid.
Speeltijden;
Als speciaal adviseur treedt op Frits Draad.
De vereniging speelt op De Groene Velden aan de Wageningeselaan.
De speeltijden zijn op woensdagavond vanaf 19.30 uur, zaterdagmiddag vanaf
14.00 uur en zondagmorgen vanaf 11.00 uur (officieus)
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De Rode Jas
Dat Jeu de boules spannend is bleek wel uit het verhaal van Joop van de
Bovenkamp. Zijn butje bleef behouden !!.
Er gebeurde nog meer spannende dingen bij onze vereniging.
Op maandagavond ging ik boulen bij de vereniging. We konden lekker
buiten spelen, maar de temperatuur was niet geweldig.
Daarom een jas aangetrokken en tevens een vest meegenomen om die
avond aan te trekken.
Aangekomen bij de baan, de boulen op de bank en de jas verwisseld
voor het vest.
Na enkele leuke partijen op voor de derde ronde in de kantine.
Hierna naar huis: boulen mee en de jas verwisselen voor het vest.
MAAR WAAR WAS DE JAS ? NIET MEER AANWEZIG
Iedereen gelijk paraat; alle lichten weer aan, maar geen jas.
Dus ook geen fietssleutel en geen huissleutel !!
Dom natuurlijk om zoiets buiten te laten liggen.
De fiets ging naar binnen en ik werd keurig thuisgebracht.
De buurman had gelukkig een sleutel van mijn huis en ik had nog een
reservesleutel.
Daarna afwachten of iemand iets had gemerkt.
•
Veel bezorgde reacties. Is de jas al terug ??
•
Teun heeft ook een rode jas, heeft die hem per ongeluk
meegenomen. Hem gebeld, maar nee dus.
ALLES NEE DUS.
Dan maar een oproep aan alle leden: heeft iemand een verkeerde jas
meegenomen ??
GEEN REACTIE
Ik had de moed maar opgegeven.
De vrijdag daarna hadden we een etentje met de TOPPERS.
Een team, dat de regionale competitie heeft gespeeld met veel invallers
en nog meer gezelligheid.
Met 13 personen gingen we deze competitie afsluiten met een gezellig
etentje.
Marianne vraagt die avond nogmaals of de jas al terug is.
Van de andere kant van de tafel de vraag: Wat is er gebeurd ?
Het hele verhaal nogmaals.
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EN DAN DE ONTKNOPING !!
Ooh ik ben ook geweest maandagavond.
Ik had een blauwe jas aan. Na afloop ging
ik naar huis en nam Piet mijn jas mee, een
rode, toch wel een beetje vreemd, maar ja
ik heb ook een rode.
De vraag aan Piet: waar was die jas dan ? :
Ik denk aan de kapstok en thuis heb ik hem
aan de kapstok gehangen tussen die andere
60 jassen.
Toch thuis dan maar even kijken dan.
Met spanning ging iedereen naar huis. Wat
verschijnt er straks in onze gezamenlijke
APP die we hebben.
Er ja hoor, dit was het bericht:

De reporter zonder de rode jas

11 april 2022
Les Sabots bij ‘t Fortje in Antwerpen
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info@gaasbeek.nl

ROELOFSEN

___________________________________

Bloemen
PATRIMONIUMLAAN
PASSAGE CORRIDOR
WINKELCENTRUM ELLEKOOT
WINKELCENTRUM VEENENDAAL OOST
PATRIMONIUMLAAN 45
T 0318 512489
F 0318 526833
INFO@ROELOFSENBLOEMEN.NL
WWW.ROELOFSENBLOEMEN.NL
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Antwerpse watergruwel
met zalmfilet en venkel
Bouillon met vis, groente en krieltjes. Lekker romig!
Ingrediënten (4 personen)









3
2
40 gram
450 gram
600 ml
1
500 gram
100 gram

560 kcal (voedingswaarden)
20 min. bereiden

bosuitjes
venkelknollen
ongezouten roomboter
koelverse kleine krieltjes
kraanwater
visbouillon tablet
verse zalmfilet
verse slagroom

Aan de slag:
1.
Snijd de bosui in stukken van 1 cm. Snijd de het groen van de
venkelknollen fijn en houd apart. Halveer de venkelknollen en snijd in
dunne plakken. Smelt de boter in een ruime pan en fruit de bosui 1 min.
Schep de venkel en krieltjes erdoor. Voeg het water en bouillontablet
toe. Kook 5 min. op laag vuur.
2.
Snijd ondertussen de zalm in grove stukken. Voeg toe en laat in 7 min.
gaar worden. Breng op smaak met peper. Klop ondertussen de slagroom
bijna stijf. Rasp de gele schil van de citroen en schep door de slagroom.
Verdeel de waterzooi over 4 warme, diepe borden. Schep in elk bord een
lepel room en garneer met het venkelgroen.
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maandag
9 mei

Euro-daalder toernooi doublette door loting
3 partijen
leiding: Piet K en Alwin
aanvang 19.15 uur
punten ja
1.50 pp

zaterdag
21 mei

20 mei toernooi

doublette door loting
met eventueel een BBQ
(voor info BBQ zie bubliekatie boord)
3 partijen
leiding: Angelique en Dijk
aanvang 14.00 uur
punten nee Gratis

woensdag
1 juni

Euro-daalder Aardbei doublette door loting
3 partijen
leiding: Alwin en Theo
aanvang 19.15 uur
punten ja
2.50 pp
Euro-daalder toernooi doublette door loting
3 partijen
leiding: Dijk en Piet K
aanvang 19.15 uur
punten ja
1.50 pp
Euro-daalder toernooi doublette door loting
3 partijen
leiding: Angelique en Piet K
aanvang 19.15 uur
punten ja
1.50 pp

maandag
13 juni
maandag
27 juni
zaterdag
2 juli

Vallei toernooi ***
Doubletten vast voorgeloot - poules

OPEN TOERNOOI - inschijven via “one-tip”
ZIE WEBSITE LES SABOTS

leiding door Angelique
aanvang 10.00 uur
punten nee

5,00 pp

woensdag
6 juli

HOT toernooi
doublette door loting
3 partijen
leiding: Ria en Angelique
aanvang 14.00 uur
punten ja
1.50 pp

maandag
11 juli

Euro-daalder toernooi doublette door loting
3 partijen
leiding: Theo en Dijk
aanvang 19.15 uur
punten ja
1.50 pp
Thema HARING toernoooi doublette door loting
3 partijen
leiding: Angelique en Ria
aanvang 14.00 uur
punten nee
2.50 pp

zaterdag
16 juli

LET OP; bij deze toernooien moet u 15 minuten voor aanvang van het toernooi aanwezig zijn.

HOT toernooi
doublette door loting
3 partijen
leiding: Angelique en Theo
aanvang 14.00 uur
punten ja
1.50 pp

De nummers 1 t/m 10 van het toernooi krijgen de volgende punten: 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6, 6-5, 7-4, 8-3, 9-2, 10-1

Toernooien in mei, juni en juli 2022 bij “Les Sabots”
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woensdag
4 mei

maak een afspraak voor een

GRATIS APK
In combinatie met een
onderhoudsbeur t

* Kleine beurt voor de meest gangbare merken € 125,=
* Losse APK € 35,=
* Zomer / winter banden wissel € 25,=
* Reparatie en onderhoud van alle merken

Ruime ervaring met Franse, Duitse
en Japanse automerken

Hermans Autoservice 06 - 273 098 64
Gildetrom 13 3905 TB Veenendaal

