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Jeu de Boules als zomeractiviteit. 
 
Zo als je wellicht weet, of anders kunt lezen op onze website, wordt er elke 
woensdagochtend, het hele jaar door, door een vaste, gemengde, groep 
deelnemers het spel Jeu de Boules gespeeld, op de baan naast De Werf. Met 
veel succes overigens, want als het maar even kan, is iedereen elke 
woensdagochtend present.  
Omdat je dit spel niet met teveel deelnemers kunt spelen, is acht -maximum 
tien- personen wel het maximumaantal deelnemers op deze ochtend. Er wordt 
momenteel nagedacht of er in september ook in de middag met een groep kan 
worden begonnen, ook het hele jaar door. 
 
Omdat dit spel snel aan populariteit wint, willen wij, als De Werf, ook anderen 
graag in de gelegenheid stellen om kennis te maken met dit leuke, sociale, 
spel, want dat is het. Naast het spel is hierbij ook het onderlinge contact 
immers een belangrijk, en positief element. 
 
De bedoeling is om in de maanden juli en augustus de starten met een 
gemengde groep. In eerste instantie wordt gedacht aan of op de 
maandagmiddag, of op de vrijdagochtend. 
Mocht de animo zo groot zijn, dan is beide dagdelen een optie. Een andere 
optie is een vrouwen- of mannengroep. Alle opties staan open. 
 
Voor alsnog is het wachten op geïnteresseerden. Zie je het wel zitten, zo’n 
dagdeel op de Jeu de Boulesbaan, meldt je dan aan bij mij, vóór 18 juni a.s. 
met vermelding van je voorkeursdagdeel.  
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In de week erop zal ik je dan informeren of, en op welke dag(en) in de 
maanden juli en augustus gespeeld kan gaan worden, met hierbij de overige 
informatie die daar bij hoort. 
 
Nogmaals, ik beveel het spelletje van harte aan, en met mij de deelnemers 
van de woensdagochtend. 
 
Henk Ravensbergen 
hpravensbergen@gmail.com. 
 
 
p.s. Mocht je je nog niet hebben aangemeld voor de deelnemersavond op 30 
juni a.s. ( zie nieuwsbrief 21 van enkele weken terug) doe dit dan alsnog, het 
is zeker de moeite waard, gegeven ook de presentatie over de 17 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, om te komen tot een 
duurzame toekomst. Het is zeker geen droge stof.  
 
In de presentatie, verzorgt door een leerkracht van Lyceum Schavenlant, is 
ook opgenomen hoe wij -toch in meerderheid ouderen- en leerlingen van 
lyceum Schravenlant -de jongeren- de handen in één kunnen slaan om 
gezamenlijk kleine stapjes voorwaarts te doen, in één of meerdere projecten. 
 
Aanmelden komst a.u.b. bij onze secretaris Jacqueline Lansbergen, e-
mailadres: jclans@hotmail.com 
 
Doen!! 
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