
Op bezoek bij…
Tekstschrijver, oud-hoofdredacteur van deze krant én 
bekende Wassenaarse Iris Oostlander bezoekt om de 
week een instantie waar men aandacht heeft voor ouder 
worden! Deze week is Iris op bezoek bij jeu de boulesclub 
W.P.C. aan de Dr. Mansveltkade.

Ruud en Yolanda zijn al druk bezig met het verzamelen van 
de benodigde attributen en Truus zet de koffiekopjes klaar. 
Het is maandagmiddag, net over 13.00 uur in het ‘buutje’, het 
clubhuis van de Wassenaarse Petanque Club. 
Jeu de boules, het van oorsprong Franse spel, wordt al 38 
jaar lang gespeeld op de kop van het sportpark aan de 
Dr. Mansveltkade. Het terrein is er in de loop der jaren alleen 
maar mooier op geworden met een gezellig clubhuis, goed 
onderhouden jeu de boulesbanen en vrolijke bloemen en 
planten die het geheel omlijsten.
Het is druk deze maandag en wellicht dat het stralende 
zonnetje daar iets mee te maken heeft. “Nee, het is de 
gezelligheid van deze club!” zegt Ruud van Kats. Hij is de 
secretaris van deze bloeiende vereniging die nog steeds 
leden kan gebruiken, en een van de enthousiastelingen 
achter de schermen.
Op alle dagen van de week, behalve de zaterdag, is iedereen 
welkom om een spelletje mee te spelen. Er wordt verzameld 
tussen 13.00 en 13.15 uur waarna de deelnemers in kleine 
teams worden ingedeeld. Na iedere ronde wisselt het team 
van samenstelling. De buut (het kleine rode balletje waar 
alle andere ballen naartoe moeten worden gegooid) ligt 
klaar en het spel kan beginnen. Na een paar gooibeurten zijn 
er veel lachsalvo’s te horen, ook Elly (91) en Jan (89) hebben 
het reuze naar hun zin.
“Dit spel is gewoon heel goed voor ons, de wat oudere 
Wassenaarders”, zegt Truus (82) lachend, “want als je ouder 
wordt, is het fijn om lekker buiten te zijn, onder de mensen en 
dat moet je zélf regelen. Want weet je, op mijn leeftijd heeft 
iedereen wel een mankement, een kunstheup- of knie. Maar 
jeu de boulen kunnen we allemaal!”
“En dit spelletje is door iedereen te leren, wij helpen je graag 
op weg. Kom het gewoon eens proberen. Het zal je niet 
tegenvallen!” vult Ruud aan. 

Wilt u ook op bezoek bij jeu de boulesclub W.P.C.? 
Neem dan contact op met Ruud van Kats via 070 - 511 85 33

Wilt u meer informatie over activiteiten voor ouderen?
Neem dan contact op met SMOW door te bellen naar 070 - 
511 2226.
 
Heeft u een andere vraag? 
Kijk dan op www.thuisinwassenaar.nl of bel het WWZ-loket: 
088 – 654 92 80.


