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¢ŜǊǳƎ Ǿŀƴ ǾŀƪŀƴǘƛŜΧΦ 
 
Terug in Goor, eindelijk uitrusten van de vakantie, niet 
dus. Ik had het LA-team beloofd dat mijn stukje bijtijds 
bij de redactie zou zijn, eitje zou je zeggen, zeker 
omdat ik in La France al wat voorwerk had gedaan. Dit 
werk bestond voornamelijk uit rondkijken en noteren 
van gekke dingen en vooral lijpe mensen, althans 
volgens mijn perceptie, die zegt iedereen is een beetje 
ƎŜƪ ōŜƘŀƭǾŜ ƛƪΦ aŀŀǊ ƎƻŜŘ ƪŀǘ ƛƴ Ωǘ ōŀƪƪƛŜ ǘƘǳƛǎ ŀƭƭŜŜƴ 
nog maar even achter mijn laptop en typen maar, 
weliswaar met twee vingers maar dat voorwoord rolt 
eruit als ontlasting uit een reiger. Helaas kwam de wet 
van Murphy om de hoek kijken, ineens ging het 
scherm op zwart, reanimeren lukte niet en de oude pc 
die ik achter de hand had liet het wat tekstverwerken 
betreft ook afweten, waarschijnlijk te oud. Dus wat 
jullie nu lezen is op een spiksplinternieuwe laptop 
getypt. Je moet wat voor LA overhebben. 
Tja en dan nu eerst wat in Frankrijk waargenomen 
zaken. Wij hebben zoals wel vaker, ongeveer 39 keer, 
drie weken doorgebracht aan de Franse zuidwestkust. 
Zoals sommigen weten is deze plek zeer geliefd bij 
ǎǳǊŦŜǊǎΦ 9ƴ Řŀƴ ƴƛŜǘ ƳŜǘ ȊƻΩƴ ȊŜƛƭǘƧŜ ŜǊƻǇ ŀƭǎ ƻƴȊŜ 
gouden Texelaar, maar meer het California surfen dat 
zo mooi bezongen is door de Beach Boys. Bij surfen 
hoort een bepaalde way of live, uitstraling zoals je 
wilt. Relaxed, vaak niet vies van wat 
geestverruimende middelen, en heel belangrijk beach-
babes. Als de golven goed zijn is geen tijd te gek, ook 
temperatuur speelt nauwelijks een rol. Op het strand 
is het leuk om deze mensen te spotten, vooral de 
Wannabee surfers, de neppers. Op het droge, hele 
stoere binken, voorzien van blitse zonnebril, tattoo, 
getrimd baardje. Ernstig naar zee kijkend in hun 
wetsuit of de golven wel goed zijn, ondertussen 
loerend of er ook chicks in de buurt zijn. Deze types 
proberen een keer per dag de golven uit. Na wat 
geklungel gaan ze maar snel in de zon bakken. De 
echte surfers zijn vaak lokalen, niet vreemd, die 
kunnen pakkenbeet zes maanden in het jaar oefenen. 
Vaak jonge jochies of meiden maar ook surfers van 
middelbare leeftijd. Het gebruikte surfboard groeit 
met de leeftijd. 
Goed dat was het surfen, maar er zijn ook ander 
sporten die opvallen, nou ja sport?? Op de camping 
zagen we twee dames, midden dertig,  met matjes 
lopen naar een open veld. Ik dacht die gaan even 
lekker luieren, zonder kinderen in de buurt, dacht ik. 
Nee hoor de matjes werden neergelegd en de handen 
gingen tegen elkaar en de blik op oneindig. Eerst 
dacht ik aan tot de Islam bekeerde dames. De richting 
die zij aannamen was echter westwaarts, nou daar ligt 
aan de andere kant van de oceaan wel de Grote Satan,  

http://www.kariboes.nl/
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maar geen Mekka. De gebaren die deze juffers maken 
waren meer jaren zestig, alternatief Zen-achtig en 
zoiets als esoterisch. Het was een boeiend vertoning, 
later hoorde ik dat het Yoga en een beetje Pilatus was, 
zeg maar Hocus Pocus. Echter liggend in een moeilijke 
houding werd een van de vrouwen gestoord door het 
geschreeuw van haar ruziënde kinderen. Vader had 
zich blijkbaar uit de voeten gemaakt, zodat moeder 
zich moest ontknopen om de kinderen tot de orde te 
roepen, waarmee deze sessie was beëindigd.  
Ook op het strand werden wij geconfronteerd met 
deze oefeningen, door een baardig jongmens voorzien 
Ǿŀƴ ŜŜƴ ƪƴƻǘƧŜΣ ƛƪ ƘŜō ƳƛƧ ƭŀǘŜƴ ǾŜǊǘŜƭƭŜƴ Řŀǘ ȊƻΩƴ ǘȅǇŜ 
(m) een hipster is. Een columnist van de Telegraaf, de 
enige dagverse krant in Frankrijk, noemde een hipster 
ook wel een pussy. Je komt ze vooral in stedelijke 
gebieden tegen, driftig typend op een Macbook Air, 
met een glas Iced Caramel Machiato in de nabijheid 
(einde citaat), de melk natuurlijk afkomstig van met de 
hand gemolken Tibetaanse Yaks. Maar goed, blijkbaar 
aangespoeld op het strand was deze met een zeer 
intelligente blik vooral bezig op te vallen, wat 
waarschijnlijk de bedoeling was. Vraag aan de lezer, is 
er ook een vrouwelijke variant, zeg maar een 
hipsterster? Graag jullie reactie. 
Overigens doen wij bij de Kariboes al 40 jaar dit soort 
oefeningen, begeleid door Goeroes als Leo, Wim en 
Marjolein, ouwe koek voor ons Verschil bij ons wordt 
hierbij slap geouwehoerd en vooral veel gelachen. 
Tja en dan de outfit van de gewone man/vrouw, 
meestal niks op aan te merken, maar een enkele keer 
schrik je je rot. Zie ik daar een kerel lopen, voorzien 
van behoorlijke stukken gekleurd vel, ok dat zie je 
tegenwoordig steeds meer. Van boven bekeken zag 
deze man er best wel goed uit, redelijk gespierd en 
niet te buikig dus niks mis mee totdat mijn blik naar 
onderen gleed, schandalig! Had deze medemans 
gekleurde crocs aan zijn voeten, van dat schoeisel dat 
verpleegsters nog wel eens aanhebben. Buiten 
ziekenhuizen moet dit schoeisel verboden worden, 
liever duizend boerkinies, dan zoiets. Begrijpelijk dat ik 
moest bijkomen en dientengevolge de wittewijn- 
consumptie omhoogvloog.  
Vakantie is zo een vermoeiende bezigheid, daarom 
lieve Kariboes kleed je netjes, gewoon 
hardloopschoenen aandoen en verder doe effe 
normaal. Lachen moet en de rest van jullie mogelijke 
rare strapatsen hou je maar in de privésfeer. 
Na dit kommer en kwel wens ik jullie allemaal een 
goed en gezond Kariboesjaar. 
 
Tot ziens en groeten, 
Ko 
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De warmte van de kudde 

De afgelopen maanden werd ik overspoeld door lieve 
appjes, kaartjes, bezoekjes van Kariboes n.a.v. het feit 
dat bij mij eind mei alvleesklierkanker werd 
vastgesteld. Overweldigend alle steun en medeleven, 
de moeite die sommigen zelfs hebben genomen mijn 
adres te achterhalen. Niet een keer maar telkens weer 
een kaartje van een loopgroep of de gymgroep, van 
loopmaatjes. Bijna dagelijks vind ik nog kaartjes op de 
gangmat, krijg ik appjes. Fantastisch, lieve kariboes, 
reuze bedankt! 
Op dit moment, 28 augustus, heb ik vier kuren achter 
de rug en kan ik zeggen dat het tot nu toe goed te 
doen is. Natuurlijk, ik ben vermoeid, is  de conditie  
bagger, maar  de bijwerkingen zijn goed te verdragen 
zover. In de komende week de eerste scan, maar daar 
moet ik  niet te veel van verwachten, volgen de 
artsen. Straks in oktober, als scan een en twee ( na 8 
kuren) met elkaar worden vergeleken, hoop ik  zicht te 
krijgen op het effect van die kuren. 
Ik geniet van de dagen dat ik me goed voel . Zo was  ik 
al een paar weekendjes weg, samen met Theo. 
Zodra  ik  kan, kom ik  weer eens langs bij de 
loopgroepen, gezellig even bijkletsen. Als het even 
meezit wil ik eens in de veertien dagen een beetje 
meegymmen. Dus, graag tot gauw!! 
 
Hanny Meedendorp 
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CONTACTCOMMISSIE 

Na een welverdiende vakantieperiode die voor de een 
langer duurde dan voor de ander, hebben de meeste 
lo(o)p(st)ers, wandelaars, gym-dames  en fietsers  de 
draad weer opgepakt om de nodige aangekomen 
vakantiekilootjes weer snel kwijt te raken. Iedereen 
weer in het  dagelijkse normale ritme van school, werk 
Ŝƴ ƘƻōōȅΩǎ ǿŀŀǊōƛƧ ƛŜŘŜǊŜŜƴ ȊƛŎƘ ƘŜǘ ōŜǎǘŜ ōƛƧ ǾƻŜƭǘΦ 

Er heeft, zoals in de vorige editie van de LA al reeds 
genoemd, een functiewisseling plaatsgevonden. Joke 
Huuskes heeft besloten om haar voorzitterschap terug 
te geven, mede door haar drukke baan. 

Ik heb het voorzitterschap overgenomen en wil 
nogmaals Joke bedanken voor al die jaren dat zij de 
vereniging en in het bijzonder de CC heeft geleid en 
ben blij dat zij nog steeds deel uitmaakt van de CC. 

Ik wil alle leden en de CC bedanken voor het 
vertrouwen in mij en hoop dat ik  nog jaren jullie 
voorzitter mag zijn en dat op dezelfde inspirerende en 
enthousiaste wijze mag leiden. 

Wijziging Gym-groep  
Na jarenlang op leuke en bijzondere wijze de 
gymgroep op de woensdag te hebben geleid, samen 
met Anoek Schnieder, heeft Marjolein Poortman 
besloten om m.i.v. 1 juli jl. te stoppen als leidster. We 
hebben haar op de laatste avond op een bijzondere 
wijze in het zonnetje gezet, wat zij zeker heeft 
verdiend. We hebben gelukkig na lang zoeken ook een 
vervangster gevonden in de persoon van Monique 
Dorsman. Zij gaat zich in de volgende LA zelf even 
voorstellen en we wensen haar veel plezier en 
enthousiasme samen met Anoek. 

Herfst wandeltocht vindt dit jaar plaats op zondag 16 
oktober. Noteer deze datum en laten we hopen dat 
we ook dit jaar weer een geslaagde dag wordt met 
fraai herfstweer. 

Leidersvergadering vindt plaats op 26 oktober om 
20.00 uur bij café .ǳŘŘȅΩǎ. Ik hoop op een grote 
opkomst van alle leiders. 

2de Kerstdag vieren wij weer de  verjaardag van de 
Kariboes. Nadere info volgt t.z.t. 
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Loopreis Maastricht   
Volgend jaar op 9, 10 en 11 juni 2017 vindt de 
kariboes-loopreis plaats.  De reiscommissie heeft een 
loopreis georganiseerd naar Maastricht. Dit wordt een 
bijzonder weekend, waarbij we aan iedereen binnen 
onze vereniging hebben gedacht. We hebben het 
gehele weekend een fiets tot onze beschikking met 
fietsroutes, er kan gewandeld worden op zaterdag en 
op zondag kan men kiezen om 5, 10 of 16 km te lopen. 
Het hele weekend is het geheel verzorgd incl. 
maaltijden en lunches voor 180 euro p.p.  (drankjes 
zijn voor eigen rekening). Wat zou het bijzonder zijn 
om met een grote groep (50 personen of meer) naar 
het zuiden te gaan en er een groot feest van te 
maken.  Schroom niet en geef je op voor 15 oktober 
a.s.  Zie ook de de kariboes-site.  

 Ik wil iedereen een mooi, gezond en sportief najaar 
toewensen en hoop jullie  vaak te zien op diverse 
onderdelen van onze KARIBOES, want samen maken 
we de vereniging en schroom niet om mij aan te 
spreken over zaken die beter en misschien anders 
kunnen.                                                   

Namens de contactcommissie,                                      

Theo Huistede     

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Herfstwandeltocht 2016 
 
Op zondag 16 oktober a.s. organiseren wij weer onze 
jaarlijkse herfstwandeltocht. De tocht gaat dit jaar 
over de άHerikerbergέ Σ άCǊƛŜȊŜƴōŜǊƎέ Ŝƴ ŘƻƻǊ 
ƴŀǘǳǳǊƎŜōƛŜŘ ά5Ŝ .ƻǊƪŜƭŘέΦ 
 
De start en finish is bij Camping Monte Bello aan de 
Goorseweg.  
 
Wij hebben weer verschillende afstanden: 
 
Voor de 30 km is de start tussen  9.00 en 10.00 uur 
Voor de 20 km is de start tussen  9.00 en 11.00 uur 
Voor de 15 km is de start tussen  9.00 en 12.00 uur. 
Voor de 10 km is de start tussen 10.00 en 13.00 uur 
Voor de   5 km is de start tussen 10.00 en 14.00 uur 
 
Wij hopen natuurlijk weer op veel deelname. En 
buren, familie, en vrienden iedereen is welkom!! 
 
Inschrijfgeld is voor kinderen t/m 12 jaar gratis. En 
ǾƻƻǊ ƭŜŘŜƴ ϵ нΣрл Ŝƴ ƴƛŜǘ-ƭŜŘŜƴ ϵ оΣлл Φ 
 
Voor verder inlichtingen Grietje Bron  
0547-261391 of 06-40498138 
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Kariboes op reis naar Maastricht 
 
Het is volgend jaar alweer drie jaar geleden dat wij op 
reis zijn geweest met de Kariboes, daarom is de 
reiscommissie op zoek gegaan naar een leuk 
loopevenement in 2017. Wij hopen dan ook op een 
grote deelname! 
 
De reis vindt plaats op 9,10 en 11 juni 2017 naar 
Maastricht. Daar doen we mee aan Maastrichts 
Mooiste (www.maastrichtsmooiste.nl) waar we 
kunnen  wandelen of fietsen op zaterdag en 
hardlopen op zondag: 5 km - 10 km - 10 km 
 
We  overnachten Hotel In den Hoof;  Akkersteenweg 
218,  6227 AE Maastricht 
 
De kosten bedragen ϵ мулΣ- per persoon 
 
Bij de prijs inbegrepen zijn   
- twee overnachtingen,   
- twee keer ontbijtbuffet  
- Twee keer een diner (zaterdag en zondag)  
- Twee dagen een fiets  
- Twee keer een lunchpakket  
- Gratis parkeren 
 
Op gave via de mail  voor 15 oktober 2016 
reiscommissie.kariboes@gmail.com.  
 
De reiscommissie 
Theo Huistede  
Wim Welberg  
Harry Leeftink  
Marijke Leeftink 
 
Informatie is ook op de website geplaatst. 

www.kariboes.nl 
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Afscheid van Marjolein. 

Na 30 jaar is Marjolein Poortman gestopt met het 
geven van gymlessen. Wij vinden dit allemaal erg 
jammer. 
Ze nam 30 jaar geleden de lessen over van Gerda 
Bolink. De lessen veranderden, het werd buik-,bil- en 
beenspieren. In het begin waren er lessen op 
maandag en woensdagavond. Er was veel animo voor 
deze lessen. Na verloop van tijd viel de maandagavond 
af. De woensdagavond bleef bestaan met soms wel 40 
dames. Toen de gymzaal aan de Rozenstraat werd 
afgebroken gingen we verder in het nieuwe gymlokaal 
van de Gijminkschool. Ook deze les is vooral in de 
winter druk bezet met dames. We hebben een aantal 
keren een man erbij gehad. Ik denk aan Rutger en 
Hans. Maaaaar de heren vonden het toch wel erg 
zwaar. Wij vrouwen, denken echter dat ze zich tussen 
al die hennen, als haan, niet prettig voelden. Marjolen 
was erg gedreven in het lesgeven. 
Ondanks de kwebbelende dames , of niet Wynanda, 
Irma ,Josefien en Anouk. Marjolein bleef stoïcijns 
doorgaan. Altijd had ze aandacht voor mensen met 
probleempjes. 
Zij zorgde dan voor aangepaste oefeningen. Daar was 
ze heel alert op.  De laatste jaren deden Anouk en 
Marjolein om de beurt de lessen. Deze twee zaten ook 
op Bootcamp. Nou dat hebben we geweten. We 
werden voor de leeuwen gegooid met nieuwe 
oefeningen. Planking,  squat en kick, push ups enz. 
Marjolein wist ons altijd zo te motiveren zodat je altijd 
kwam. Ook al ga je soms met tegenzin je komt altijd 
fitter terug. Marjolein je was een serieuze lerares en 
hebt ons goed geleerd om  verantwoord met onze 
spieren om te gaan. We zullen je missen. Hopelijk kom 
je nog een keer gymmen bij ons.  Heel erg bedankt 
voor de 30 jaar. 
 
Wynanda en Hanneke 
 
 

 
Josefien bedankt Marjolein 
 

 
 

mailto:reiscommissie.kariboes@gmail.com
http://www.kariboes.nl/
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Op woensdag 6 juli gaf Marjolein haar laatste gymles. 
Josefien bedankte Marjolein na afloop  voor de vele 
goede lessen van de afgelopen 30 jaar. Reken maar 
uit, plm 1500 lessen. Ze bood haar namens de 
gymgroep een mooie bos bloemen aan.  Er was nog 
ŜŜƴ ƎŜȊŜƭƭƛƎŜ ƴŀȊƛǘ ƳŜǘ ƪƻŦŦƛŜΧΧΧΦ 
Een kleine foto-impressie van het afscheid, met dank 
aan Anoek schnieder (redactie LA) 
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Bootcamp for fun! 

Zaterdag 2 april 11.00 uur. Van mezelf hoefde ik niet 
ǾƻƻǊŀŦƎŀŀƴŘ ŀŀƴ ŘŜ ōƻƻǘŎŀƳǇ ǘŜ Ǝŀŀƴ ƘŀǊŘƭƻǇŜƴΧƻƘ 
wat lekker uitslapen dus! Het werd gezellig druk bij 
Monte Bello. Ali verzorgde de inschrijving en de 
schattingen liepen uiteen van 39 tot 54 mensen die 
mee zouden doen. Uiteindelijk bleken er 45 Kariboes 
bootcampproof te zijn. De eerste opdracht was het 
ǾŜǊǿƛƧŘŜǊŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜǇŀǊƪŜŜǊŘŜ ŀǳǘƻΩǎ Ǿŀƴ ƘŜǘ 
grasveld. Dat was te doen, want we mochten gewoon 
rijden. Nadat Anne Oplaat iedereen mee had 
genomen naar het grasveld begon de warming-up. Die 
bestond uit een klein parcours met een aantal 
onderdelen; knietjes omhoog (het klonk beter dan het 
knieheffen dat normaal op zaterdagochtend op het 
programma staat, maar het was gewoon net zo 
zwaar), squats, wisselsprongen en nog iets waarvan ik 
de naam niet weet, maar wat voor sommigen een 
aanslag op het coördinatievermogen was. Er kwamen 
ook nog de nodige push-ǳǇǎ ŀŀƴ ǘŜ ǇŀǎΧΦΦ 5ŀŀǊƴŀ 
kwam het echte werk, in circuit vorm. Ons groepje 
begon bij het schoppen tegen een stootkussen (die 
beweging was toch ff wennen). Daarna volgde de 
grondladder (?) waar een snelle en een 
sprongoefening gedaan werd. Er was afwisseling 
genoeg, want hierna mochten we gaan boksen! Een 
kleine estafette met squats en 6 kg ballast volgde, 
waarna we nog redelijk opgewekt naar het volgende 
onderdeel gingen. Drie pionnen, 3 oefeningen, 5x. 
Squats, push-ups, squats. Het werd iets minder 
grappig. Het laatste onderdeel waren weer 3 pionnen 
en bij alle 3 dezelfde oefening, 3x. Vanuit hurkstand, 
handen op de grond houden en naar achteren 
springen, terug naar hurkstand springen en dan 
omhoog springen. Wat hebben we vandaag geleerd? 
5ƛǘ ƛǎ Řǳǎ ƴƛŜǘ ƳƛƧƴ ƻŜŦŜƴƛƴƎΧΦ  aŀŀǊ ƎƻŜŘΣ ƳƛǎǎƛŜ 
ǾƻƭōǊŀŎƘǘΣ ŘƻƻǊ ƴŀŀǊ ƘŜǘ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ƻƴŘŜǊŘŜŜƭΤ ΨǿŜ 
maken een kringetje van jongeƴǎ Ŝƴ Ǿŀƴ ƳŜƛǎƧŜǎΩΦ Lƪ 
sta tegenwoordig voor de klas in een kleutergroep, 
dus dit kan ik! Er volgde een rits oefeningen die ik niet 
meer precies weet, maar in ieder geval weer squats, 
dribbelpasjes en de knietjes mochten ook weer 
ƻƳƘƻƻƎΦ ¢ƻŜƴΧΦΦƳƻŎƘǘŜƴ ǿŜ ΧǿŜŜǊ ǘŜǊǳƎΧ ƴŀŀǊ ƘŜǘ 
ŎƛǊŎǳƛǘΧΦŜƴ ōŜƎƛƴƴŜƴ ƳŜǘ ΧΦΦŘŜ ƻŜŦŜƴƛƴƎΧǿŀŀǊ ƧŜ 
ƳŜŜΧΦΦƎŜǎǘƻǇǘΧΦǿŀǎΧΦΦ  hŜŦΦ tƻǎƛǘƛŜǾŜ ōŜƴŀŘŜǊƛƴƎΥ Lƪ 
mocht beginnen met de voor mij lastigste oefening, 
zodat het daarna alleen maar beter werd! Fijn! 
Tenslotte vormden alle bootcampKariboes een 
spontane kring om Hanny en Anne. Na het 
dankwoordje van Hanny kreeg Anne applaus van ons 
allemaal. Ergens blijft het vreemd; je laat je een uur 
ΨŀŦōŜǳƭŜƴΩ Ŝƴ ƎŜŜŦǘ Řŀƴ ƻƻƪ ƴƻƎ ŀǇǇƭŀǳǎΧΦ ¢ƻŎƘΣ 
Anne, ook vanaf deze plek hartelijk dank voor deze 
unieke bootcamp training! Ik heb begrepen dat we op 
woensdagavond en zaterdagochtend bij je terecht  
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kunnen! In de Barghut mochten we bijkomen van alle 
inspanningen. Als altijd werden we hartelijk 
ontvangen. De consumptiebonnen die we bij de 
inschrijving hadden gekregen vlogen over de bar en de 
organisatie had zelfs voor broodjes gezorgd! Het was 
een geslaagd evenement, hulde voor de organisatie, 
dank aan Anne Oplaat voor de leuke en inspirerende 
bootcamp training, en dank aan de familie Overmeen 
voor de gŜȊŜƭƭƛƎŜ ΨƴŀȊƛǘΩΦ 

Annet Ernst 
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Praoterieje oet de Achterhoek 

De Deerntjes (58) 
 
Ψ5Ŝ ŘŜŜǊƴǘƧŜǎ ǿƛƭǘ ǊŜƭŀȄŜƴΩ ōŜǎǘŜ ƭŜǳΩΣ ΨȊŜ ǿƛƭǘ ȊƛŎƘ 
ƻƴǘǎǇŀƴƴŜƴΣ ȊŜ ǿƛƭǘ ŀƭƭŜǎ Ǿŀƴ ȊƛŎƘ ŀŦ ƭŀƻǘΩƴ ƎƭƛŜŘΩƴΣ 
ƻƴǘǎǘǊŜǎǎΩƴΣ ƻƴǘƘŀŀǎǘŜƴΣ ȊƛŎƘ ƘŜƭŜƳŀƻƭ ǾǊƛŜΩƧ 
ǾŜǳƭŜƴΦΩ½Ŝ ƘŜōǘ ŘΩŜǊ ŀƭ ƴŜ ƘŜƭŜ ǘƛŜŘ ŀƻǾŜǊ Ŝ ǇǊŀƻǘΣ ƻƪ 
met mooder. Ze vindt dat mooder ok meer rust en 
ƻƴǘǎǇŀƴƴƛƴƎ ǾŜǊŘƛŜƴŘ ƘŜŦΦ !ƭ Řŀǘ ȊƻǊƎΩƴ ƻƪ ǾŜǳǊ ǾŀŘŜǊ 
ƎŀŜǘ ƻŜ ƴŜŜǘ ƴ ŘŜ ƪƻƭŘŜ ƪƭŜǊΩƴ ȊƛǘǘΩƴΦ De deerntjes heb 
zich van alles bedacht. Zo hebt  ze veur mooder  een 
²ŜƭƭƴŜǎǎ /ŀŘŜŀǳōƻƴ Ŝ ƪƻŎƘǘΦ !ƻǾŜǊ ǾŜŜǊǘƛŜƴ ŘŀƎΩƴ 
Ƴƻǘ Ωǘ ƎŜōŜǳǊΩƴΦ aƻƻŘŜǊ ǎŎƘǊƛƪǘ ȊƛŎƘ Ǌƻǘ Ŝƴ ǊŜŀƎŜŜǊǘ 
ΨŘŀǘΩǎ ƴƛƪǎ ǾŜǳǊ ƳƛŜƴΣ ƛƪ ǿŜŜǘ ƴƛŜǘ ǿŀǘ ƛƪ ŘŀƻǊ Ƴƻǘ  
ȊŜǳƪΩƴΦ 5ŀǘ ƛǎ ƛŜǘǎ ǾŜǳǊ ƧƻƴƎŜ ƭŜǳΦΩ Ψ5ŀǘ ƳƻƛΩƧ ƴŜŜǘ 
ȊŜƎƎΩƴΩ ȊŜƎǘ ƻƭŘǎǘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜΣ ΨŘŀƻǊ ƪomt heel völ olde 
ƭŜǳΣ ƴƻƎ Ǿǀƭ ƻƭŘŜǊŜ ƭŜǳ ŀǎ ƧǳƭƭƛŜ ōǳƴǘΦ !ƛΩƧ ŘΩŜǊ ŜƴŜ ƪŜŜǊ 
Ŝ ǿŜǎǘ ōǳƴǘΣ Řŀƴ ǿƛƭ ƧŜ ŘΩŜǊ ǾŀƪŜǊ ƘŜƴΦΩ Ω²ŀǘ Ȋŀƭ ǾŀŘŜǊ 
ŘΩŜǊ ǿŀƭ ƴŜŜǘ Ǿŀƴ ȊŜƎƎΩƴΣ ŘŜƴ Ƴƻǘ ŘŀƻǊ ƴƛƪǎ Ǿŀƴ 
ƘŜōōΩƴΦΩ άΩ5ŀǘ ƘƻƻŦ ƛŜ ƻƪ ƴŜŜǘ ǘŜ ȊŜƎƎΩƴΣ  ǿƛΩƧ  Ǝŀƻǘ 
gewoon een gezellig dŀƎƧŜ ƻŜǘΦ IƛΩƧ ŘŜƴƪǘ Ǿŀǎǘ Řŀǘ ǿƛΩƧ 
gaot winkelen, he hef vast gin zinne um met te gaon.   
5ŀƴ ȊŜƎƎΩƴ ǿƛΩƧ Řŀǘ Ǉŀǎ ŀǎ ǿƛΩƧ ŘΩŜǊ ōǳƴǘ Ŝ ǿŜǎǘ Ŝƴ 
ǿŜŜǊ ǘƘƻŜǎ ōǳƴǘΣ Řŀƴ ƘŜƛΩƧ ŘΩŜǊ ƻƪ ǾŜǳǊǘƛŜŘ ƎŜŜƴ ǊǳȊƛŜ 
ŀƻǾŜǊΦΩ aƻƻŘŜǊ ƪƛŜƪǘ ōŜŘŜƴƪŜƭƛƧƪΣ ǿŀƴǘ ȊŜ Ƴƻǘ Ǿŀƴ Řŀǘ 
achteǊōŀƪǎŜ ƴƛƪǎ ƘŜōōΩƴΦ aŀƻǊ ƻƳ ŘŀƻǊŀƻǾŜǊ ƴŜ ƘŜƭŜ 
strijd an te gaon met vaoder, is ok neet zo 
ŀŀƴǘǊŜƪƪŜƭƛƧƪΦ Ωƛƪ Ƴƻǘ ŘΩŜǊ ƴƻƎ ŜŦŦΩƴ ŀƻǾŜǊ ƴŀŘŜƴƪŜƴΩ 
ȊŜƎǘ ȊŜ Ŝƴ ƎŀŜǘ ǿŜŜǊ ǿƛŜǘŜǊ ƳŜǘ Ωǘ ǎǘǊƛŜƪΩƴΣ ǿŀƴǘ ŘŜ 
ǿŀǎǎŜ Ƴƻǘ ƛƴ ŘŜ ƪŀǎǘŜΦ ¢ŜǊǿƛƧƭ ȊŜ ŀƴ Ωǘ ǎǘǊƛŜƪΩƴ ƛǎ 
prakkezŜŜǊǘ ȊŜ ŘΩŜǊ ŀƻǾŜǊΦ ½Ŝ ǾƛƴŘǘ Ωǘ Ǿŀƴ ŜƴŜ ƪŀƴǘŜ 
ǿŀƭ ƴŜ ƻŜǘŘŀƎƛƴƎΣ ŘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜǎ ōǳƴǘ ŘΩŜǊ ŀƭ ōŜƪŜƴŘ 
ƳŜǘ Ŝƴ ƪǀƴǘ ƘŜǳǊ ƻŜǘƭŜƎƎΩƴ ǿŀǘ Řŀǘ ŀƭƭŜƳŀƻƭ ǾŜǳǊǎǘŜƭǘ 
en inhoudt. Van de andere kante is het ok ne hoop 
flauwekul, ie mot de klere oet doon, ze zit an oe te 
trŜƪƪΩƴ  Ŝƴ ǘŜ ǎǘǊƛŜƪΩƴΦ 9ƴ Řŀǘ Ƴƻǘ Řŀƴ ƻƴǘǎǇŀƴƴΩƴ 
ǿŀŜƴΚΩ 5ŀƻǊ ƎŀŜǘ ŘŜ ŘŜǳǊŜ ƭƻǎ Ŝƴ Ωǘ ƧƻƴƎǎǘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜ 
ƪǳƳǇ ǘŜǊǳƎƎŜ Ǿŀƴ Ωǘ ōƻƻŘǎŎƘŀǇǇΩƴ ŘƻƻƴΦ bŀŘŀǘ ȊŜ 
zich ne kop thee in e schokkene hef en an taofel is 
Ǝŀƻƴ ȊƛǘǘΩƴΣ ǾǊŜǳƎ ƳƻƻŘŜǊ ŀƴ Ωǘ ƧƻƴƎǎǘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜ ƳŜŜǊ 
ƻŜǘƭŜƎΦ ±ŜǳǊ Ωǘ ƧƻƴƎǎǘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜ ōǳƴǘ ŘŜ ǾŜǳǊŘŜƭŜƴ Ǿŀƴ 
²ŜƭƭƴŜǎǎ Ȋƻ ŘǳƛŘŜƭƛƧƪ ŀƭǎ ǿŀǘΦ Ωǘ Lǎ ŜƴŜƴ ǿŀǘŜǊǾŀƭ Ǿŀƴ 
ǿƻƻǊŘŜƴΥ  ΨƳŀǎǎŀƎŜ ƘŜƭǇǘ ǎǘǊŜǎǎ ƎŜǊŜƭŀǘŜŜǊŘŜ ƪƭŀŎƘǘŜƴ 
te voorkomen, draagt bij aan een gezondere 
levensstijl, versterkt het zelfgenezend vermogen en 
werkt balancerend voor lichaam en  geest. Regel-
matige massage draagt bij tot een gezondere levens-
stijl met meer levensvreugde. Bovendien is massage 
ƘŜŜǊƭƛƧƪ ƻƳ ǘŜ ŜǊǾŀǊŜƴΦΨ ΨtƻǘǾŜǊŘƻǊƛŜΣ ǿŀǘ ƎŜōǊƻŜƪ ƛŜ 
ŘŜŦǘƛƎŜ ǿƻƻǊŘΩƴ ǳƳ ƛŜǘǎ ŘǳŘŜƭƛƧƪ ǘŜ ƳŀƪΩƴΦ LŜ Ƴƻǘ 
ǾǊŀƻƎŜƴ ƻŦ ƛŜ ŘŀƻǊ ŘŜ  tw ƳǀƎ ŘƻƻƴΦΩ ǊŜŀƎŜŜǊǘ ƳƻƻŘŜǊ 
ǎǘŜƪŜƭƛƎΣ ΨƳŀƻǊ ƛƪ ǎƴŀǇ ŘΩŜǊ ƴƻƎ ƴŜŜǘ ǎǘŜŜŘǎ ƴƛƪǎ ǾŀƴΦ 
²ŀǘ Řƻƻǘ ȊŜ Řŀƴ Ŝƴ ƘƻŜ ǿŀǊƪǘ Řŀǘ ŘŀƴΚΩ IŜǘ ƻƭŘǎǘŜ 
ŘŜŜǊƴǘƧŜ ƪǳƳǇ ŘΩŜǊ ƻƪ ōƛŜ Ŝƴ ƛǎ ŘǳŘŜƭƛƧƪŜǊΦ ²ƝΩƧ ƘŜōǘ 
ne moeder-dochters arrangement e bookt, Ie bunt de  
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ƘŜƭŜ ŘŀƎ ȊŜǳǘŜ ƳŜǘ ŎƻƳǇƭŜǘŜ ōŜƘŀƴŘŜƭƛƴƎŜƴ Ǿŀƴ Ψƴ 
kruidenvoetenbad tot gezichtsbehandelingen, 
massage behandelingen. We gebruiken de sauna en 
ŜŜƴ ¢ǳǊƪǎǎǘƻƻƳōŀŘΦ ¢ǳǎǎŜƴŘŜǳǊ ƪǳƴƴŜ ǿƛΩƧ ƻŜǘǊǀǎǘΩƴ 
Ŝƴ ƎŜȊŜƭƭƛƎ ŜǘΩƴ Ŝƴ ŘǊƛƴƪΩƴ ƛƴ ǇǊŀŎƘǘƛƎŜ ƭǳȄŜ umgeving 
5ΩŜǊ ƛǎ ƴƛƪǎ ƎǊƛŜȊŜƭƛƎǎ ŀƴ Ŝƴ ǿƛΩƧ ōǳƴǘ ŀǎ ǾǊƻǳǿƭŜǳ 
ƻƴŘŜǊ ƳŜƪŀǊŜΦ DŜǿƻƻƴ ƭŀƻǘŜƴ ƎŜōŜǳǊΩƴΩ Ψ5ŀƴ Ƴƻǘ Lƪ 
ƳƛŜƴ Řŀƴ ƳŀƻǊ ŘŀƻǊŀƴ ŀƻǾŜǊƎŜǾΩƴΦΩ ōŜǎƭƻƻǘ ƳƻƻŘŜǊΦ      
5Ŝ ŘŀƎ ƪǿŀƳ ŘƛŎƘǘŜǊōƛΩƧ Ŝƴ ǾŀŘŜǊ ǿŜǊŘ ƻǇ ŘŜ ƘƻƻƎǘŜ 
ŀ ōǊŀŎƘǘΣ Řŀǘ ŘŜ ǾǊƻǳǿƭŜǳ  ŘΩŜǊ ƴŜ ŘŀƎ Ǿŀƴ ȊǀƭƭΩƴ Ǝŀƻƴ 
ƴŜƳΩƴΦ ΨΩǘ ƎŜƭŘ ƎǊŜǳƧǘ ƻŜ ǘƻŎƘ ƴŜŜǘ ƻǇ ŘŜ ǊǳƎƎŜΩ ǿŀǎ 
ȊƛŜƴ ŀƴǘǿƻƻǊŘ Ŝƴ ƛƴŘŜǊŘŀŀŘ ƘŜƛΩƧ ƎƛƴƎ ŘΩŜǊ Ǿŀƴ ƻŜǘ Řŀǘ  
ŘŜ ǾǊƻǳǿƭŜǳ ǿŜŜǊ ƴŜ ŘŀƎ ƎƛƴƎΩƴ ǿƛƴƪŜƭƴΦ 5Ŝ ŘŜŜǊƴǘƧŜǎ 
en mooder maakten vader niks wiezer. Op de dag zelf 
ƪŜŜƪ ǾŀŘŜǊ ǿŜƭ Ωƴ ōŜŘƧŜ ǾŜrwonderd op want de 
ŘŜŜǊƴǘƧŜǎ Ŝƴ ƳƻƻŘŜǊ ǎǘŀǇǘΩƴ ƳŜǘ ǾƻƭƭŜ ǘŀǎǎΩƴ ƛƴ ŘŜ 
auto. Meestal was dat anders umme en vader trok 
ǾŜǊǿƻƴŘŜǊŘ ȊƛŜƴŜ ǎŎƘƻƭŘŜǊǎ ƻǇ Ŝƴ ŘǊŀƛΩƧŘŜ ȊƛŎƘ ǳƳƳŜ 
ǳƳ ŀƴ Ωǘ ǿŀǊƪ ǘŜ ƎŀƻƴΦ 5Ŝ ŘŀƎ ƪǊƻƻǇ ƭŀƴƎȊŀŀƳ 
ǾŜǳǊōƛΩƧΣ ǿŀƴǘ ǾŀŘŜǊ Ƴƻǎ ŘŜ ƘŜƭŜ ŘŀƎ ǾŜǳr zich zelf 
ȊƻǊƎΩƴΦ !ƭƘƻŜǿŜƭΣ ƘŜƭŜƳŀŀƭ ǾŜǳǊ ȊƛŎƘȊŜƭŦ ȊƻǊƎΩƴ ǿŀǎ Ωǘ 
ƻƪ ƴŜŜǘΣ ǿŀƴǘ ƳƻƻŘŜǊ ƘŀŘ ȊƻǾǀƭƭŜ ŜǘΩƴ ƪƭŀƻǊ Ŝ ȊŜǘΣ 
ŘŀƻǊ ƪƻƴ ǾŀŘŜǊ ǿŀƭ ŘǊƛŜ ŘŀƎŜ Ǿŀƴ ŜǘǘΩƴΦ ¢ƻŎƘ ƘŀŘ ƘŜ 
wal een betje medelieden metzich zelf, want ne 
ƪǀƪƪΩƴǇƛŜŦ ǿŀǎ ƘŜ ƴŜŜǘ ōŜǇŀŀƭŘΦ ±ŀŘŜǊ ōegon zich al  
Ωƴ ōŜǘƧŜ ǘŜ ŀǊƎŜǊŜƴ ǿŀƴǘ ƘŜǘ ǿŀǎ ŀƭ ƭŀƴƎŜ ȊŜǎ ǳǳǊ Ŝ 
west. De winkels bunt toch al dichte, wat moet dee 
ǾǊƻǳǿƭŜǳ ƴƻ ǘƻŎƘ Ȋƻ ƭŀƎŜ ƛƴ ŘŜ ǎǘŀŘ ƭƻǇΩƴ ǘŜ 
ƎŜƴƎŜƭΩƴΦ9ƴŘŜƭǳƪ ǳƳ ƘŀƭŦ ƴŜƎŜƴΣ ƴŀƻ ƘŜǘ ƧƻǳǊƴŀŀƭΣ ȊƛŜǘ 
ǾŀŘŜǊ ŘŜ ƪƻǇƭŀƳǇΩƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŀǳǘƻ ŘŜ ƻǇǊƛǘ ƻǇǊƛŜŘΩƴΦ 
½ƛŜƴ ŀǊƎŜƴƛǎ ƛǎ Ǿŀƴ Ωǘ ƎŜȊƛŎƘǘŜ ŀŦ ǘŜ ƭŀŜȊΩƴΦ 5ŀƴ ƎŀŜǘ ŘŜ 
ŘŜǳǊŜ ƭƻǎ Ŝƴ ǎǘŀƻǘ ŘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜǎ Ŝƴ ƳƻƻŘŜǊ ƻǇƎŜǘƻƎΩƴ 
ƛƴ ŘŜ ŘŜǳǊƻǇŜƴƛƴƎΦ ½Ŝ ǿŀŎƘǘΩƴ ƻǇ ƴŜ ǊŜŀŎǘƛŜ Ǿŀƴ 
ǾŀŘŜǊΣ ƳŀƻǊ ƘƛΩƧ ȊŜƛ ƴƛƪǎ Ŝƴ ǘǳǳǊŘŜ ƴŀƻǊ ƘŜǘ ǘǾ-scherm. 
Ψ±ŀŘŜǊΣ ǿŀǘ ƘŜōōΩƴ ǿƛΩƧ ŜŜƴ ƳƻƻƛŜ Ŝƴ ŦƛƧƴŜ ŘŀƎ Ŝ ƘŀŘΩ 
reep mooder en ging naor de stoel waar vader zat. 
ΨǾƛƴŘ ƛŜ ƴŜŜǘ Řŀǘ ƛƪ ƭŜƪƪŜǊ ǊƻŜƪΚ ½ƻ ƻƴǘǎǇŀƴƴŜƴ Ŝƴ 
ǊŜƭŀȄŜŘ ǿŀǎ ƘŜǘΩ Ŝƴ ŘŀŀƎŘŜ ǾŀŘŜǊ ƻŜǘ ƳŜǘ ƘŜǳǊ ƎŜǾƭŜƛΦ 
aŀƻǊ ǾŀŘŜǊ ǿƻƭ ŘΩŜǊ ƛƪǎ Ǿŀƴ ǿŜǘǘΩƴΦ  Ψ²Ŝǘ ƛŜ ǿŀƻǊ ǿƛΩƧ 
Ŝ ǿŜǎǘ ōǳƴǘΩ ŘŀŀƎŘŜ ȊŜ ǾŀŘŜǊ ƻŜǘΦ IƛΩƧ ǘǊƻƪ ŘŜ 
ǎŎƘƻƭŘŜǊǎ ƻǇ ŀǎƻŦ Ωǘ ƘǳƳ ƴŜŜǘ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜŜǊŘŜΦ Ψ²ƛΩƧ 
ōǳƴǘ ƴŀƻǊ Ωƴ ²ŜƭƭƴŜǎǎ-ŎŜƴǘǊǳƳ Ŝ ǿŜǎǘΣ ǿƛΩƧ ƘŜōǘ ƻƴǎ 
ƭŜƪƪŜǊ ƭŀƻǘŜƴ ƳŀǎǎŜǊŜƴΣ ǎŎƘƻƻƴƘŜƛŘǎōŜƘŀƴŘŜƭƛƴƎΩƴ 
ondergaon, lekker verwennen, ontspannen, relaxen, 
ƘŜŜǊƭƛƧƪ ŜǘŜƴ Ŝƴ ŘǊƛƴƪŜƴΦΩ Ψ9ƴ Řŀǘ ȊŜƎ ƛŜ ƴƻƻ ǇŀǎΩ 
ǊŜŀƎŜŜǊŘŜ ǾŀŘŜǊΦ hƪ ŘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜǎ ōŜƎƻƴƴΩƴ ǾŀŘŜǊ ǘŜ 
ǾƭŜƛŜƴ Ŝƴ ȊŜ ƘŀŘŘΩƴ ŀƭǎ ƎƻŜŘƳŀƪŜǊǘƧŜ ŜŜƴ ǇŀŀǊ ȊǳǊŜ 
ƘŀǊƛƴƎŜƴ ƳŜǘ ǳƛǘƧŜǎ ǾŜǳǊ  ƘǳƳ ƳŜǘ Ŝ ōǊŀŎƘǘΦ ΨhƘΣ ǿŀǘ 
is ons vadertje zielig, kom je zoveel te kort? Zijn jouw 
vrouwtjes ondeugend gewŜŜǎǘΚΩ ¢ŜƎŜƴ ȊƻǾŜŜƭ ƎŜǎƭŜƛƳ 
en gepamper van de deerntjes en mooder kon vader 
ƴŜŜǘ ƻǇΦ Ψ²ƛΩƧ ǾǊƻǳǿŜƴ ƳƻƎŜƴ ōŜǎǘ ƻƴȊŜ ŜƛƎΩƴ ƪŜǳȊŜǎ 
ƳŀƪΩƴΩ ōŜƎƻƴ ƳƻƻŘŜǊΣ ƳŀƻǊ ǾŀŘŜǊ ƪǊŜŜƎ ƴŜŜǘ ƳŜŜǊ 
ŘŜ ƪŀƴǎ ƻƳ ȊƛƧƴ ǇǊƻǘŜǎǘ ƪǊŀŎƘǘ ōƛΩƧ ǘŜ ȊŜǘǘΩƴΦ Ψ[Ŝǘ ƻǇΩΣ 
ōŜǎǘŜ ƭŜǳΣ Ψƛƪ ƪǊƛŜƎ Ƴien moment nog wel, gin twiefel 
ƳǀƎŜƭƛƧƪΩΦ  Dŀƛǘ 
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Fietstocht 29 mei ς 45 jaar Kariboes. 

Nog even terugkomend op de fantastische fietstocht 
van zondag de 29ste mei  jl. Mooie uitgezette tocht -  
toch weer langs weggetjes waarvan je het bestaan  
niet weet. Hoe is het mogelijk!! 

Ons groepje van de maandagavond ς 5 personen ς die 
soms wel trimmen/joggen  en vaak wandelen, waren 
met 6 personen ς inclusief de aanhangers ς toch nog 
aardig vertegenwoordigd. 

De fietstocht ging door verschillende buurtschappen 
rondom Goor en de eerste pauzestop was nabij het 
Oranjemuseum waar de eerste versnapering al 
werdgepresenteerd. Heerlijk hoor!! 

Het weer was ons gunstig gestemd. Gelukkig wel. Na 
een X-aantal kilometers te hebben gefietst ς wij 
ŘŜŘŜƴ ŘŜ άƎǊƻǘŜέǘƻŎƘǘ ς kwamen we aan bij de hoeve 
van de fam. Stokreef, waar ons een heerlijke lunch 
wachtte. Prima verzorgd, honger hoefden we niet te 
lijden. Na te zijn uitgerust ging onze tocht verder. 
Helaas kwamen we een beetje in de knoop met 

de georganiseerde triatlon van de Hof v. Twente, die 
onze en hun wegen doorkruisten. Uiteindelijk 
eindigde de fietstocht bij Herberg de Pot- waar we ons 
konden voorzien  van drankjes en waar later  - toen 
vrijwel iedereen weer terug was van de tocht ς aan 
konden schuiven voor de BBQ. Jongens, er was niets 
aan het toeval overgelaten, overheerlijk en zeker 
voldoende. We hebben genoten en hopen dit ς al zou 
het ook zonder BBQ zijn ς nog vaak mee te mogen 
maken. Jammer voor al die mensen, die lid zijn van de 
vereniging, dat ze dit gemist hebben. 

Jullie hebben echt iets gemist. 

 

In ieder geval, namens ons groepje tw. Gerrit, Jannie, 
Ina en Marijke  - heel veel dank ς 

Het was geweldig. 
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5ƻƴŘŜǊŘŀƎƳƻǊƎΩƴ ǊŜǾǳŜΦ 

Wƻŀ ƭŜǳΣ ȊŜŜ ƛǎ ŘΩǊ ǿŜŜǊΦ bŜŜƎΩƴ ƳƻŀƴŘ ōƛƴΩƪ Ǿƻǘ ΨŜǿŜǎ 
ōƛŜ ŘŜ YŀǊƛōƻŜǎ ƳŀǊ ƴƻŜ ƪŀƴΩƪ ƘŜŀƴƛƎ ŀƴ ǿŜŜǊ 
ōŜƎƛƴƴΩƴΦ bƻŜ ŘŜŜƴƪ ƛŜƭŜǳ ŀƭƭŜƳƻŀƭ ƴŀǘǳǳǊƭƛƧƪ ōƛŜ ŘŜŜ 
ƴŜŜƎΩƴ ƳƻŀƴŘ ŀƴ Ωǘ ȊŜƭŦŘŜΣ ƳŀǊ Řŀƴ Ƴǳǘ ƛƪ ƻŜ ǘƻŎƘ 
ŜŦƪŜǎ ŎƻǊǊƛƎŜŜǊΩƴΦ ²ŀƴǘ ŘŜŜ ƴŜŜƎΩƴ ƳƻŀƴŘ ǿƻŀǊ ƛŜƭŜǳ 
noe an deenkt is bie mie neet meeǊ ƳŜǳƎƭǳƪΦ !ǎ Ψƪ 
ǘŜƴƳƛƴǎǘŜ ƻŦƎƻŀ ƻǇ ŘŜŜ ǿŀǊƳǘŜ ŦǊƻƴǘΩƴ ŘŜŜ Ωǘ ƳŜǘ ŘŜ 
regelmoat passeert dan bin ik wa oet rangeert op dat 
gebied.  

bŜŜΣ Ωǘ ǿŀǎ ƴŜ ƪƴŜŜ ōƭŜǎǎǳǊŜ ŘŜƴ ƳƛŜ Ωǘ ƭŜŀǾΩƴ ŜŦƪŜǎ 
ǾŜǊƎŀƭƭΩƴΦ bƻŜ ǿŜŜǘ ƛƪ ǿŀ Ωǘ ƛǎ ƴŜŜǘ Ωǘ ǎƭƛƳǎǘŜ ǿŀǘ ƻŜ 
ƪŀƴ ƻŀǾŜǊƪƻƳƳΩƴΣ mar aj dan in de weenterdag zit en 
ƛŜ ƘŜōǘ Ωƴ ǘǳƛƴ ƴŜŜǘ ǳƳ ƛƴ ǘŜ ƪƴƻƻƛΩƴ Ŝƴ ƛŜ ƪǳƴǘ ƴŜŜǘ 
ƘŀǊŘƭƻƻǇΩƴΣ Řŀƴ ƘŜō ƛŜ Ωƴ ǾŜǊǊŜƪǘ ƭŀƴƎ ǿŜŜƴǘŜǊΦ aŀǊ 
ƴƻŜ ƳƻŎƘΩƪ ǿŜŜǊ ōŜƎƛƴƴΩƴΣ ƘŜŜŜŜŜƭ  veurzichtig zegt 
de peut en heb ik meteen de donderdaggroep mar 
ǿŜŜǊ ƻǇ ΨŜȊƻŎƘΦ Of zee net zo blie bint as ik????? 

 

5Ŝƴ ŜŜǊǎǘΩƴ ƳƻǊƎΩƴ ǘǊƻŦ ƛƪ ƘŜǘ ƳŜǘŜŜƴΣ 5ƛƴƛŜ ǿŀǎ 
ƧŜǳǊƛƎΦ ½ŜŜ ǿŀǎ ƴŜŜǘ ƻǇ Ωǘ ǘǊƛƳƳΩƴ ƳŀǊ ƪǿŀƳ ǿŀ ǳƳ 
ǘƛŜƴ ǳǳǊ ƳŜǘ ŘŜ ƪƻŦŦƛŜΦ 9ƴ ǿŀǘ ŘΩǊ ŀƭƭŜƳƻŀƭ ƴŜŜǘ ōƛŜ 
ǿŀǎΗ Ωǘ ²ŀǎ ǿŜŜǊ ƻŀƭŘŜǊǿŜǘǎΣ ǿŀǘ ƛŜ ŘΩǊ ƻŦƭƻƻǇǘ ƳǳƧ 
ŘΩǊ ƻƪ ǿŜŜǊ ōƛŜ ƻǇ ŜǘǘΩƴΦ  Ok had ze frisdrank bie zich 
Ŝƴ ȊŜ ȊŜƛ ŘƛǊŜŎǘ ǘŜŜƎΩƴ .ƛŀƴƪŀΣ ƛƪ ƘŜō ƻƪ wƛǾŜƭƭŀ ǾŜǳǊ 
oe. Joa, Bianka werkt op bestelling. Koffie en kooke 
ǊƛŜƪŜǊ ƎǳƴƎΩƴ ǿƛŜ ǿŜŜǊ ƻǇ ƘƻŜǎ ŀƴΦ ¢ƻŜƴ ƳƛŜ ǘƘƻŜǎ 
ǿƻŘŘΩƴ ǾǊƻŀƎǘ Ƙƻƻ Ωǘ ǿŀǎΣ ƪƻƴ Ψƪ ŀƭƭŜŜƴ ƳŀǊ 
ŀƴǘǿƻƻǊŘΩƴΣ Ωt kon neet better. 

 

9ƴ Ȋƻ ƘŜōǘ ǿƛŜ ƻǇ ŘƻƴŘŜǊŘŀƎƳƻǊƎΩƴ ǿŜŜǊ Ƴƻƻƛ Ωƴ 
ŘǊŀŦ ŘΩǊ ƛƴΦ bƻŜ ǿƛƭΩƪ ƻƪ ƴƻƎ ŜŦƪŜǎ ƛŜǘǎ ƻŜǘ ŘŜ ŘŜǳƪŜ 
ŘƻƻƴΣ ǿŀƴǘ ƛŜƭŜǳ ǊƻŀŘ ƴŜŜǘ ǿŜŜ ŘΩǊ ƻǇ ŘƛǎǎΩƴ ƳƻǊƎΩƴ 
ƻƪ ǘǊƛƳǘΦ LŜ Ȋǳƭǘ ƘŜǘ ƴŜŜǘ ƎŜƭŜǳǾΩƴ ƳŀǊ Dŀƛǘ ƛǎ ŘΩǊ ƻƪ 
bie. As ik ziene stukskes lŜŜǎ ƛƴ ŘŜ [ŀƴƎŜ !ŘŜƳ ƘŜōΩƪ 
ŀƭǘƛŜŘ Ωƴ ōŜǘƧŜ ǘŜ Řƻƻƴ ƳŜǘ ŘŜ ōŜǎǘŜ ƳŀƴΦ IŜŜ Ƴǳǘ 
ǘƻŎƘ ŀƭǘƛŜŘ ƳŀǊ ƻǇōƻƪǎΩƴ ǘŜŜƎΩƴ ŘŜŜ ǾǊƻǳǿƭŜǳΗ 9ƴ Řŀƴ 
ƻǇ ŘƻƴŘŜǊŘŀƎƳƻǊƎΩƴ ƻƪ ƴƻƎ Ωǘ ƳŜŜǊŜƴŘŜŜƭ ǾǊƻǳǿƭŜǳΗ 
aŀǊ ƘƛƧ ǿŜǘ ȊƛŎƘ ƘƛŜǊ ƎƻƻŘ ǎǘƻŀƴŘŜ ǘŜ ƘƻƻƭΩƴΦ IŜŜ ƛǎ 
ȊŜƭŦǎ Ωǘ ǎƴŜƭǎǘŜ Ǿŀƴ ŀƭƭŜƳƻŀƭΗΗΗΗ 5ΩǊ ƪŀƴ ƘŜƳ Ǝƛƴ 
ƳŜŀƴǎƪŜ ōƛŜ ƘƻƻƭΩƴ ŀǎ ƘŜŜ Ωǘ ƻǇ Ωƴ ƭƻƻǇΩƴ ȊŜǘΦ ±ŜǳǊ ŘŜ 
langste ofstand dreait hee ziene haande neet um. Noe 
ƎŜŜǘ Ωǘ Řǳǎ Ωǎ ƳƻǊƎŜƴǎΥ ƳƻƎƎŜ DŀƛǘΣ  ŘŀƎ WŀƴƴƻŀΦ YƻƧ 
ŘΩǊ ǿŜŜǊ ŜŦƪŜǎ ǘǳǎǎΩƴƻŜǘΚ Ωǘ aƻƻƛŜ ƛǎΣ ǿƛŜ ǾŜǊǎǘƻŀǘ 
mekaar zo good. ¢ƻŜƴ ǿƛŜ Ωǘ ƪǊŜŜƎΩƴ ƻŀǾŜǊ ŘŜ [ŀƴƎŜ  
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Adem zegt Bianka dat ze zun meuite hef met de 
stukskes van Gait, terwijl Wytske dat hef met disse 
ǎǘǳƪƪŜΦ ±ŜǊǎǘƻŀƴ ƛǎ Ǝƛƴ ǇǊƻōƭŜŜƳΣ ƳŀǊ Ωǘ ƭŜŜȊΩƴ Ǿŀƭǘ 
ǾƛŜǎ ǘŜŜƎΩƴΦ ¢ƻŜƴ ƪǊŜŜƎΩƪ Ωǘ ƛŘŜŜ ǳƳ ƭǳǳǎǘŜǊōŜǳƪŜ ǘŜ 
ƳŀŀƪΩƴΦ 5Ŝ [ŀƴƎŜ !ŘŜƳ ƛƴΩŜǎǇǊƻƪƪΩƴ ƻǇ /5 ǳƳ ƴƻŀǊ 
ǘŜ ƭǳǳǎǘŜǊΩƴ Φ 5ŀǘ ƛǎ Ωƴ ƎƻƻŘ ƛŘŜŜ ȊŜƎǘ Dŀƛǘ ǿŀƴǘ Řŀƴ 
loopt wie mooi veuroet op de hulpbehoevende 
YŀǊƛōƻŜǎ ŘŜŜ ŘΩǊ ƳŜǘ ŘŜ ƧƻŀǊΩƴ Ȋƛǘ ŀƴ ǘŜ ƪƻƳƳΩƴΦ 
Hierop antwoord Jan W dat hee al heel lang 
hulpbehoevend is. Dit levert natuurlijk de neudige 
ƻƻΩǎ Ŝƴ ŀŀΩǎ ƻǇΦ ²ƛŜ ƘŜōǘ ŜƳ Řŀƴ ƻƪ ŀƭ Ωƴ ǊƻƭƭŀǘƻǊ 
ŀƴΩŜōƻƻŘΩƴ Ŝƴ ŀǎ Ωǘ ƴŜǳŘƛƎ ƛǎ ƘŜƭǇǘ ǿƛŜ ŜƳ ŘŜ ōǳƭǘ ǿŀ 
op. Jan D gaf an dat hee dan ok welkom is bie de 
Zunnebloom. 

 

 

9ŦƪŜǎ ƭŀǘŜǊ ǿŀǎ Ωǘ ōƛŜƴƻŀ Ȋƻ ǿƛŜǘ ǿŀƴǘ ƘŜŜ ǾŜŜƭ Řŀƴ 
toch aover nŜƴ ǎǘƻƳƳΩƴΗΗΗΗ Ωǘ .ƭƛŦ ƻŜǘƪƛŜƪΩƴ ǿƻŀǊ ƻŦ ƛŜ 
ƭƻƻǇǘΦ aŀǊ Řŀǘ ƛǎ ƻƪ ŘŜ ŎƘŀǊƳŜ Ǿŀƴ Ωǘ ƭƻƻǇΩƴ ƻǇ Ωƴ 
barg. Lies hef altied mooie routes woarbie wie ok 
regelmoatig oaver de camping goat. Mooie 
stoacaravans met tuintjes of zoiets veur de deure. 
Bianka keek zich de ƻƻƎΩƴ ƻŜǘ Ŝƴ ǿƻƭ ǘƻŎƘ ǿŀ ƎŜŜǊƴ 
ǿŜŜǘΩƴ ǿƻŀǊ ƻŦ ƛŜ ŘŜŜ ǇǊǳƭƭŀǊƛŀ ƪǳƴǘ ƪƻƻǇΩƴΦ ±ƻƭƎŜƴǎ 
heur is doar toch echt gin handel meer in. Wie hebt 
ƘŜǳǊ ƳŀǊ ǾŜǊǿŜŜȊΩƴ ƴƻŀǊ ŘŜ ²ŜŜǊǎŜƭƻǎŜ ƳŀǊƪǘΦ aŀǊ Ωǘ 
Ȋŀǘ .ƛŀƴƪŀ ƻƪ ƴƻƎ ƳŜǘ ǿŀƴǘ ŘΩǊ ǎǘƻƴŘ ȊŜƭŦǎ ȊǳƴƴŜ 
ǿŀŀƎΩƴ ƳŜǘ Ωƴ Ƴƻƻƛ tuintje te koop. Benieuwd wat 
5ƛŎƪ ŘΩǊ Ǿŀƴ ǾƛƴŘǘΦ  OfwochtΩn of ze Ωn weekendverblief 
koopt.  

 

²ȅǘǎƪŜ ƛǎ ǿŀ ȊŜƪŜǊ Ǿŀƴ Ωƴ ƴƛŜƧ ƻƴŘŜǊƪƻƳƳΩƴΦ ½ŜŜ ƘŜŦ 
Ωǘ ƘƻŜǎ ǾŜǊƪƻŎƘǘ Ŝƴ ƎŜŜǘ ǘƛŜŘŜƭǳƪ ƛƴ Ωƴ ǊŜŎǊŜŀǘƛŜ 
ƻƴŘŜǊƪƻƳƳΩƴΦ ½ƻƭ ƘƛŜǊ ƻƪ Ȋǳƴ ǘǳƛƴǘƧŜ ǿŜŜȊΩƴΚ 

aƛǎǎŎƘƛŜƴ ƳŀƎ .ƛŀƴƪŀ Ωƴ Ƴƻŀƭ ǇǊƻŜŦǎƭƻŀǇΩƴΦ Ψƪ IŜō 
van Wytske neet heurd of ze zun tuintje hef. Zee is 
ƴƻŜ ŜŜǊǎǘ ƳŜǘ ǾŜƪŀŀƴǘƛŜ Řǳǎ ǿƛŜ ƘŜǳǊŘ Ωǘ ƭŀǘŜǊ ǿŀΦ 
WƻŀΣ Řŀǘ ƘŜō ƛŜ ƻƪ ƳŜǘ ŘƛǎǎŜ ƎǊƻŜǇΣ ŘΩǊ ōƛƴǘ ŘΩǊ ŀƭǘƛŜŘ 
ǿŀ ǿŀǘ ƳŜǘ ǾŜƪŀŀƴǘƛŜΦ ±ǳǘǘŜǊǎ Ŝƴ ǇŜƴǎƛƻƴŀŘƻΩǎ Ŝn 
een enkeling dee nog aktief is op de arbeidsmarkt. Ko  




