
/ Finksteren, 19E6. 

}!:et ""ve~tr'e:k ~'las om 2 uur ge-pland" dat gaf ner:gens een probl.eem. 
Er ·,·;erc:i. oudE'r'de,,!:, een keer gestor,;:. om even van de ;·;armte in de auto 
de frisse-~ind te genieten. 
'de 2:QuQ('m '3veu voor Zindhoven even pauzeren voor ':mt te drinken 
maar tevergeefs, het was gesloten. Toen maar weer ingest~pt en met 
een flinke vaart or naar het A. C. restaurant in ~~eden-;eert ,-mar 
vie de koffie s.ang·eboden kregen en het 2e kop.je !Sratis. 
Na het nuttigen van het goede vocht, reden \"e via ~\Iaastricht nactr 
Vaals waar we in hotel Fiet Haan arriveerde. 
De kennismaking verlier vrij vIot, en eindelijk het langver1vachte 
drankj e va,.,.""l de vereniging. 
:De sleutels van anze kamers ~'Ierden ui tged.eeld en ~J,Te kor.::len anze 
vertrekken bekijken. Nadat \ve di t ged.aan hadden zijn ;>J'e naar 
Valkenburg gereden waar we de im"endige mens hebben versterkt en 
nadat we nog een hoop herrie hadden gehoort hebben ~e de reis naar 
fiet h8an '1a.nvaard~ 

LJa een gezellig. samenzijn in de recreatieza."J.l, 'flas het tijd om ts 
g:l.a11. slapen, dat god op sommige i<:amers nog wel eens lachbuien, 
me,C'.r het hferd toch nog rustig. 
1e Pinksterdag de meeste waren al vroeg uit de verene 
x;')~ }1et ontbi.jt ~-laar gretig gebruik van lverd gema~:tkt, zijn ~~le TN'eer 
in :!e ,".uto· s gestapt am een rondvaart te m::tken, en de grctten 
~e gaan bekijken. 
Het \Vas erg leuk en mooi Ivaar een ieder wel plezier van heeft beleefd. 
De :d t die daa,rop volgde, de r,1ergelland-route, :.;as mooi an een .ieder 
~e:~lOot V2.n het te bieden landschap, daarna werd het ocrlogskerkhof 
bezocht te Margraten. 
In rJe Nagens en naar Piet Haan, waar;ve nog VOOI' het avondeten een 
srT-",~,r(?!.1:,I.eI t~e namen. 
:i:e·i;lvond.eten verliep niet al te vIot, maar toen een ieder de gaw:":7 
had., l)l.'.?ef niemand met een lege m3.ag achter. 
Ila :J?t I'ond ge'i'landeld te hebben, bvamen 'Ive bij een in ie recrea.tie
zaal waar onder veel enthousiasme een bingo werd gespeeld. 
Deze 'wond eveI'd Vleer luidruchtig afgesloten, met de wens: morgen 
is het C..8 t:oigen2.i,jke dag, goeie nacht. 
,UvorenSH6!"c1 er nog een mededeling gedaan rond omtrent het eten 
d.:<t 'Fiet Y-!aan het ,"Soed zou maken. 
2e Finksterdag begint met een zonnige dag, iedereen is weer uitge
ru,3t en het ontbijt is weer gebruikt .. Orne Freek :vordt leuk toege
zongen '"ant het is zijn verjaardag. 
De koffie !:let gebak !,vordt genuttigd en dan is het in de '1lagens or 
:'1.r.(.J.I' d.e 3t. Fietersberg. Daar aangekomen werd.en '..rij in L groeren 
ver~eeld om te gaan midgetgolven, dat was een enorme bezichheid, 
evant -.,ele van ons hadden di t nag nooi t gedaan. 
Daarna. nog even ~landelen in het park en de stad Maastricht bekeken 
en toen naar ons hotel voor onze laatste maaltijd. 

http:srT-",~,r(?!.1:,I.eI
http:ontbi.jt


iJou mensen, de belofte die gedaan was door Fiet Haa..'1 overtrof alles, 

er "las zaveel en goed dat een ieder naar hartelust aan zijn trekken 

kwam. 

Het einde van de Finksteren was in zieht, dus het afscheid TJ~as een 

beet j e :/IwaaI". 

lila een succesvolle rit moehten we bij IIde Lucht" nog een laatste 

conc~~ptie gebruiken en toen naar Amersfoort w~ar een ieder weI 

oren naar had. 
 ,~~
Ik als speciale verslaggever zou gaarn~maals de dank aan het 

bestuur over willen brengen voor aIle .fijne en goede dingen die 

zij georganiseerd habben •. 

En a.an.r rneeten we het ma3,r weer mee doen tot volgend jaar. 


Uw speciale verslaggever: 
WIMMIE. 

p.s. De consumpteibonnen van orne Bep zijn op, maar oak zijn geld. 


