
Lentefeest! (in de winter....) 

Want het leek wel winter op donderdag 31 maart 2022.  
Ondanks de slechte winterse vooruitzichten (code geel) wisten toch velen de weg naar Prinsenhof te 
vinden. De zaal ging open om 13.30 uur. Het rumoer dat je bij binnenkomst tegemoet kwam, 
voorspelde al een gezellige drukte. En inderdaad, de zaal was al nagenoeg gevuld! 
Om klokslag twee uur heette de immer enthousiaste Petra Verheijen allen van harte welkom en zij 
moest helaas mededelen dat enkele leden, waaronder onze voorzitter Paul Gondrie, wegens ziekte 
niet aanwezig konden zijn. Hopelijk zijn zij inmiddels weer opgeknapt. 
Na enkele rondjes koffie of thee met een lekkernij, verzorgd door de ‘Golden Girls’ (en wegens ziekte 
een enkele ‘Golden Boy’), werd het geheel muzikaal opgeluisterd door het trio ‘Kuifje in Tibet’. Dat 
hun repertoire goed in de smaak viel, bleek wel door het enthousiaste meezingen van de 
aanwezigen. Het waren ook allemaal ‘oldies but goldies’ uit de sixties! Vooral het Nederlands 
repertoire werd spontaan onthaald. 
Na een uurtje volgde de eerste loterijtrekking. Er waren meerdere leuke prijzen en al gauw 
versierden de loten de tafels in geel en blauw (toevallig? Oekraïne?). 
De prijzen varieerden van een bolchrysant tot een groot levensmiddelenpakket ter waarde van   
€ 50,--. 
Inmiddels werden drankjes geserveerd met een lekker hapje.  
‘Kuifje in Tibet’ varieerden hun positie in de zaal en elke tafel kwam aan de beurt om muzikaal te 
worden toegezongen. 
De tweede trekking van de loterij werd ingezet en naarmate de trekking van het 
levensmiddelenpakket dichterbij kwam, werd het weer wat onrustiger in de zaal. Wie wint de 
hoofdprijs?? 
Hierna werd eenieder nog voorzien van een heerlijk gebakken frietje met kroket, zodat ook de 
inwendige mens die middag geen reden tot klagen had. 
Tegen vijven ging iedereen langzaam huiswaarts en bij buitenkomst bleek dat het KNMI de 
weersverwachting niet heeft kunnen waarmaken, althans niet in Best.  
Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde middag en was het jammer dat meerdere 
‘KBO-ers’ het moesten laten afweten wegens ziekte. Wellicht tot de volgende keer! 
 
Rob Walraven 


