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App-groep voor jeu de boules in ontwikkeling 

 
Aan de buurtbewoners van Veenendaal-West, 
 
Zoals u weet, hebben we op donderdag 28 september j.l. op feestelijke wijze de nieuw aangelegde jeu 
de boules banen in park Ruisseveen in gebruik genomen. 
 
Inmiddels hebben Alida Budding en Cor van de Kroef zich bereid verklaard om een coördinerende rol 
te vervullen bij deze activiteit. Alida heeft de taak op zich genomen om een app-groep samen te stel-
len. 
 
De bedoeling van de app-groep Jeu de boules is, dat leden van de groep elkaar kunnen oproepen om 
– bij mooi weer – met elkaar een balletje te gaan gooien. Hiertoe kan elk lid van de app-groep het ini-
tiatief nemen. Men ziet dan wel wie er dan en komt. 
 

 
Om de app-groep te kunnen vormen, zijn mobiele telefoonnummers nodig. Daarom doen wij bij 

deze een beroep op alle deelnemers, die dit spel willen spelen, om zich te melden met hun 

naam en mobiele telefoonnummer bij Alida Budding, alida.budje@gmail.com.  
 

 
Diegenen die niet over een slimme mobiele telefoon (smartphone) beschikken, kunnen niet deelne-
men aan de app-groep. Wel kunt u uiteraard op eigen initiatief naar de jeu de boules baan komen. 

Met een beetje geluk treft u daar meerdere spelers aan. 
 
De app-groep Jeu de boules is niet bedoeld om andere – al dan niet boeiende – berichten naar elkaar 
te sturen. 
 

=== 
 
Cor van de Kroef is een zeer ervaren ‘bouler’. Hij speelt in verenigingsverband bij Les Sabots, aan de Wage-
ningselaan. De vereniging beschikt over een heuse boulodrôme, met 10 binnenbanen en 20 buitenbanen. 
  
Cor is graag bereid om beginnende en meer ervaren spelers onder zijn hoede te nemen en hen de werp-
techniek van het spel – de fijne kneepjes -  bij te brengen. En uiteraard zal Cor ook de nodige uitleg over de 
spelregels en de ballen (want daar gaat een wereld voor u open!) geven en andere interessante wetens-
waardigheden met u delen. 
 
Hoewel we inmiddels in de herfst zijn beland, kunnen we ongetwijfeld nog mooie en droge dagen tegemoet 
zien. Dat kunnen dan dagen zijn waarop u wellicht zin heeft om in de buitenlucht met anderen gezellig een 
spelletje te spelen. Maak dan gebruik van de app-groep. 
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