
TWEEDE PINKSTERDAG 1995 

Het was weer vroeg uit de verenl Het bekende adres om te verzamelen was 
bij tante Joop en orne Bep. Natuurlijk was het wachten weer op Dirk en 
Linda, die waarschijnlijk niet over de hobbels van de spoorbomen konden 
komen en daarom de volgende keer een kwartier eerder van huis moeten gaan. 
Waarheen?? Die vraag hebben we elke tweede pinksterdag. 
Na een extra rondje door Woudenberg werd de reis voort gezet richting 
Leersum, Elst en Rhenen. De dierentuin en dat viel in goede aarde, want 
iedereen oogde blij. De zon liet zich zien en dat was heus niet voorspeldl 
In de dierentuin raakten we niet snel uitgekeken, want dieren trekken toch 
altijd mensen. De club bleef aardig bij elkaar, dus uw speciale verslaggever 
kon weer het een en ander vaststellen. Vorig jaar kon dat niet, daar iedereen 
over het park uitwaaierde. Om 1 uur moesten we weer bij de auto's zijn, want 
er stond deze dag nog meer op het programma, dus rijden maar weer wat met 9 
auto's toch wel enige moeite opleverde. Maar waarheen? De Juliane toren in 
Apeldoorn? Het waren mooie wegen waar we op reden. Voorthuizen, Barneveld, 
niets van dat, maar de Generaal Koot kazerne, waar we ontvangen werden met 
allerlei dranken. Uw speciale verslaggever was zo druk met dit verslag dat hij 
niet in staat was mee te drinken, maar tante Jopie was Wimmie niet vergeten en 
schonk hem nog eens in. Wat stond ons te wachten.. 5 tot 600 vierkante meter 
sportzaal, waar we ons tot genoegen konden vermaken. Spel en zweten was hetgeen 
wij deden. De meesten van ons bleven wat sporten betreft ver achter, maar leuk 
was het zeker. Het vermaak voor de kleintjes was ook in goede handen en tot 
in de puntjes verzorgd. WAT EEN FAMILIE, 33 MENSEN ALS EEN BLOK:FANTASTISCH! 
Na de spelen kon iedereen nog een koele afdronk nemen en even uitrusten. De 
prij zen zouden uitgereikt worden, maar er wa,s geen tijd, dus naar de auto's. 
Het was maar goed dat er bekend gemaakt werd waar we naar toe moesten, want 
het werd steeds drukker langs de weg. De SPITSHEUVEL was het einddoel van deze 
dag en iedereen kon weer een keuze maken uit verschillende menu's. De prijzen 
konden ook worden uitgereikt: REINA •• 234 punten en GERARD •• 164 punten en 

de kinderen had elk een prijsje. Wat ee~ dag, zo ta genietan met elkaa~. 
Hier zou eigenlijk het lied "Waarheen, 'ilaarvoor" moeten gelden om zo met een 

groot deel van de familie een goede en gezegende dag te mogen hebben. 

Nog even afrekenen en dan naar huis na een fijn en vermoeiende dag. 

Ik hoop dat jullie weer voldoende zijn geinformeerd door uw speciale 

verslaggever. 


P.S. 

Orne Bep wilde ook nog wat kwijt. 

Deze dag was weer heerlijk. Wij zijn door het bestuur toch weer misleid, 
door ons niets te vertellen. Orne Bep wil grote dank uitspreken aan Fred, 
die dit op een fantastische wijze voor elkaar heeft gekregen. 
Ga zo door. Bestuur bedankt. 

Wimmie 


