
Verslag van een party. 
26 augustus beleefde ik een prachtig feest bij jullie op de jeu-de-boulesclub. 
Met familie en vrienden vierde ik mijn 70ste verjaardag. 
Die dag scheen de zon volop, zodat alles buiten plaatsvond.  
Het terras werd door ons 
versierd en de nieuwe 
parasols kwamen goed van 
pas. 
We werden met koffie, thee 
en gebak ontvangen door 5 
geweldige vrijwilligers van de 
club.  
Na een welkom door Joop van 
Kersbergen kregen wij uitleg 
van het spel. 
De jongste speler was mijn 
kleinzoon van 7 jaar en de 
oudste deelnemer een oom 
van 86 jaar oud. 
Het leuke was dat het 
gevarieerde gezelschap van 53 man/vrouw door elkaar werd gehusseld en er direct een 
goede sfeer ontstond. 
De eerste ronde werd  enthousiast en ook serieus gespeeld. 
De twee scheidsrechters van de club met hun meetlat hadden het druk. 
Voordat we aan een tweede ronde begonnen werd er geborreld. 
De tijd ging snel en voor we het wisten zaten we weer te borrelen.  
Als grote verrassing verscheen er opeens al zingend en spelend een muzikant/ troubadour 
op het terras.  

Mijn man en kinderen hadden hier 
voor gezorgd. Het was het 
verjaardagscadeau dat zij voor mij 
hadden verzonnen.   
Een terras met blije mensen, een 
lekker drankje en hapje en dan 
levende muziek erbij, een dag om 
niet meer te vergeten. 
Maar er kwam nog meer en wel de 
prijsuitreiking. 
Voor de 5 kleinkinderen had ik een 
medaille laten maken als 
aandenken, maar de best spelende 
vrouw en best spelende man kregen 
van Joop een beker uitgereikt. 

Prijsjes doen het altijd goed. Zelfs de poedelprijs. 



Tenslotte hebben we nog genoten van een 
verrukkelijk buffet, klaar gemaakt door  “C’est la Vie chez Gerrie”. Een aanrader. 
 
 

 
De lieve mensen van de club 
zorgden nog voor een kopje 
koffie voordat iedereen naar huis 
ging. 
Voor de vrijwilligers was het een 
lange dag. Nogmaals hartelijk 
dank voor al jullie goede zorg. 
Van zo’n mooi feest is het nog 
heel lang genieten. 
 
Hartelijke groet,  
Coby Buitelaar 
 

 

 

 

 

 


