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Sportieve middag bij PV Littie of Littienie

Georganiseerd door KBO Bernadette

Op vrijdagmiddag 3 dec. ben ik voor het eerst naar een bijeenkomst van de KBO geweest
Wij zijn pas 4,5 jaar inwoners van Helmond en enige maanden lid van de KBO. De eerste jaren waren niet zo prettig oa door het corona
tijdperk. Maar nu zijn we ons aan het nestelen.
Het mooie KBO blad ontvangen we regelmatig en we lezen die ook wel door. Bij de laatste zagen we een herhaalde uitnodiging om mee te
doen aan een Jeu de Boules middag. Dit leek ons wel een leuk idee daar we regelmatig in Frankrijk dit op de camping deden.
Helaas kon mijn vrouw niet mee daar zij snip verkouden was geworden.
Het was, vond ik, een leuke samenkomst om gezellig met elkaar te zijn en actie te ondernemen. We werden verdeeld, door een bepaald
systeem van de jeu de boules vereniging, in groepen. We speelden 2 rondes van ongeveer 1 uur. Elke ronde werd iedere keer met 2 tegen 2
verschillende spelers gespeeld. Mooi geregeld. Er waren ook best fanatieke spelers bij. Vermoedelijk zijn zij ook lid van de PV Littie of
Littienie. Het werd gespeel op 5 banen. Het was zeer gezellig.
Eerste werd mevrouw de Waal en de poedelprijs ging naar meneer van de Ploeg.
Onder het spelen door konden we genieten van een consumptie en de magen konden gevuld worden met heerlijke erwtensoep
roggebrood met zult of katenspek of voor mensen die geen vlees wilde, kaas.
Toen het allemaal zo’n beetje was afgelopen werd ik geconfronteerd met de vraag of ik een stukje wilde schrijven daar ik voor het eerst bij
een bijeenkomst van de KBO was. Leuk welkom was dit.
Ik heb genoten in ieder geval en zal zeker nog wel meerdere keren komen.
Ook nog een dank aan de vrijwilligers van PV Littie of Littienie, super verzorgd.

Martien Schrauwers














































