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In de blakende zon ligt het terrein te wachten op 
wat er komen gaat. De temperatuur is rond het 
vriespunt, de zon staat volop te schijnen en de 
gure wind die het terrein de afgelopen tijd 
teisterde, is op vakantie. 
Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand 
wordt er Boulen voor een Doel gehouden. Er 
worden twee partijen gespeeld met een pauze. 
De organisatie is in handen van Cor Rodenburg 
en Co Ligthart. 
 
In de kantine zitten Cor en Co helemaal klaar om deze petanque middag te leiden. Strategisch zit Cor 
met uitzicht op het raam zodat hij de deelnemers ziet aankomen, Co houdt zijn handen bij de 
scorekaarten om deze aan de desbetreffende personen uit te delen. De prijzen waar de winnaars uit 

mogen kiezen zijn op de witte tafels aan de 
andere zijde uitgestald. 
 
 “Cor en Co, wanneer zijn jullie begonnen 
met deze organisatie?” 
 
“Boulen voor een doel´ wordt sinds 2005 
door Paul Kuiper en Ans Kramer 
georganiseerd, de opbrengst was toen 
speelgoed voor de kinderafdeling in het 
ziekenhuis. Wij hebben het ´Boulen voor een 
Doel´ in 2013 van hen overgenomen.  
 
“Voor welk doel wordt deze middag 
gehouden?” 
 
“We kiezen er voor om de opbrengst aan 
kleinschalige projecten de te geven. Al een 

paar jaar is de kinderboerderij de Rekerhout de gelukkige. 
 
 https://www.kinderboerderijderekerhout.nl/index.html  

 
 
 

 
De kinderboerderij draait geheel met vrijwilligers en krijgt geen subsidie. Iedere cent is dus meer dan 
welkom. In de kantine van kinderboerderij hangt een thermometer waar ik iedere maand de stand 
van zaken bij houd.” vertelt Cor . “Op 10 april 2018 wordt door het Celeritas bestuur aan de 
deelnemers een lunch aangeboden. Het bedrag wordt dan officieel aan het bestuur van de 
Kinderboerderij overhandigd. Ook wordt aan ons verteld waar men het bedrag aan besteed.“ 
 
 
 

Boulen voor een Doel. 
 

https://www.kinderboerderijderekerhout.nl/index.html


“Vrijdag is er ook Boulen voor een Doel, organiseren jullie deze ook?” 
 
“Nee, deze wordt door Rob Veenis georganiseerd. Zij hebben een ander doel, namelijk de 
ponywagen voor mensen met een beperking. 
 
“Welke bijdrage geven de deelnemers?” 
 
“De bijdrage voor Boulen voor een Doel is vanaf 
vijftig cent. De meesten geven iets meer. Men is daar 
vrij in.  Op de oranje kaartjes wordt de score bij 
gehouden. Na het spel kijken we wie er twee maal 
heeft gewonnen. Diegene met de meeste 
winstpunten krijgt de prijs, de volgende zes winnaars 
mogen ook iets van de tafel uitzoeken. Over het hele 
jaar wordt de score door Co bijgehouden en tijdens 
de jaarlijkse lunch kijken we wie er in aanmerking 
komt voor de wisselbeker. Ik zorg voor de geldzaken. 

Ans 
Kramer 
hield 
alles nog 
met de hand bij, daar had ze schriftjes voor. Nu staat alles 
in de computer”  
 
Hoe komen jullie aan de prijzen? 
 
Deze prijzen zijn door leden ingebracht, enkele sponsors 
hebben ook bijgedragen, de Alkmaarse Drankenhal 
schonk een fles wijn en van de fietsenwinkel van Paul 
Harder kregen we een fietstas. 
 
Wie  heeft de jaarprijs vorig jaar gewonnen?” 
 
 

“Het afgelopen jaar heb ik de grote beker even mee naar huis mogen nemen,” zegt Co en hij pakt 
hem er even bij en showt hem trots. “Dit jaar wil ik graag de eer aan een van de medespelers 
overdragen. De beker staat nu goudglanzend boven de snoepkast.“  
 
De kantine stroomt nu vol met deelnemers . Als ieder zijn 
scorekaartje heeft en er geloot is kan men petanque spelen. Het 
mooie weer lokt een groot aantal naar buiten, maar ook binnen 
zoekt men banen op.  
 
 
“Kennen jullie elkaar van vroeger?” 
 
Co en Cor schieten in de lach.  
“We kennen elkaar al heel lang! Wij hebben bij elkaar in de klas 
gezeten! Ik bracht vroeger melk bij Cor thuis,” vertelt Co.   
Deze bijzondere vrienden pakken nu ook hun boules en gaan 
richting zaal.  
Vandaag zijn de winnaars:  



1   Jellie  Boekema   2 gewonnen + 16 
2   Trees Nijdam  2  + 14 
3   Anneke van der Horn 2  + 13 
4   Anja  v  Essen  2  + 12 
     Gerrit van der Schaaf 2  + 12 
     Kees van der Vaart   2   +  12 
  
Poedel prijs        Jac Muller 0 gewonnen -19 
 
Cor Rodenburg en Co Ligthart met ´Boulen voor een Doel´ geïnterviewd door Marian Langereis 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


