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Dat $ae rru wat Je noent €en ocht ouder$et66 Heuërrks"ap-clubavord vo1 verrariolngen
garee*t" Kortom zoel"s us {* dÍenet alÈtJd plachsen ts usgsonr na eea leulte ontspan-
ainssavopd: i'GOE-IE S0&?'t ofwal rtEstrïras so6r OUïY§ JO$G§I{§ vanavondfr. Met deze korte
kernachà164 uitdruklcingen sordt da&beheL* iantennS,ng van hot soldatengernoed ultgespro-ken' §ua organleaÈor en aÍ.Jn hclparel JuIIÍc kunnen terugzÍen öp een Ëerkelijk fonà
S€§Laagde avond.*.Braso hoor err GrR pl"uimpJa o;r d+ hoed"
In een eteiumi6 terslerde clubras.l lrerd dan op Zaterdagavond XZ l{ovenber ,'}jl AgO}tD"
voor onse }edea Oversee 6ahouden, ïifat treffende $sorden opende do Eear Noordhcf
dc asoad' D§go svond, zo vertelde hiJ, had een twooledt8 doe}. LÍet eerste ncbele
doeL sas: InzanqelÍng ven contant{96 voor hot Jaarlljkse'}terstpakket v§or onze rqlli*talrc led*n Ln ïndoneei§. I{et tsf,da doe1, do 3.eden door mlddel ?an een gezellige
avond díchËor biJ hea te brongon. HLJ nler hehban immers onze clubavondjes, voàtbal,
hockey, Synnastiek, tafol"tonnle sna., kortour nael d,l"ngert mser, weLke sijx nu moeten
missen. I{lJ w6nsàe aLlen nog eaa pr@tttse a,vr;nd, toe.
Op toneel verecheon toeli lieer Visgraat, pardon tsommel en lÍet zich van tíjn lcl1tgstekeat alea. Of hÍJ do volgandc dag nog tarug Í.s gekonetr oa de 34 ysouïrën uet een
blaus randJar Bolg,bloemetl-es en een unatte achtsrgrond te rullea, 1s yoor on6 een
groo t ? - Vraag dat\[ggr,ffi1}-^!1J. gelegonheiè+oaar aenst
De Eeer $anit aorgds vóor"'IiËt riiuËftirfa'feöèCïtt varr do avord e:r ook r1oor de polonaÍse.
LanS lere de bLaure pÍmpelpaaraa plekker op de nrggen.
Door dlt muzikale begin, was al gauw het ÍJs gebroken eo de etennrLng steeg :rct,tientallon graadJes. Er werden plttlge dansplaten gadraatd ea níet Í*g daa::na
zslerden d,e danslustige paartJesr ook zlj-alJ en hlJ-hlJ parea, klstig rond.. opbet rbytme Yan de s:uaic.l.; dansten alJ fogtrct, wals, f,ango, rumba, a1oË-fox E3ioo.
de sa&ba.
Ondertuseen werderi. wtJ g*laafd raet een beerl-iJke kop ehocalado en ontha.\ld o;r
speculaasJes ea §aoepJc$. Dan...eén verschulven van banken eD -stoelen ...s;,óning.,.
Jo l{oordhof verzocht orn rcti"lte en vertelde dat er Íets ernstigs we.s gebeurii, nietaet eeu Eaaenknnrper (da"rr gebeurt zoj-ets nieti !'r )r m€rar. treL met een bekende. Xenultstakerde sketch, $Jj{iëvosrd, door aen } taJ. ver&geJ-§"ng*n van d.e l"ieil-rge liern.x:dad
de socretarssse van de cornm*,§earis ren een boertje,van buuten" Dit br:eri..je::::: was
op 68tt msqlollchte avond l"a een park 6e3"r;kt door een aartlig melsJe en toer, i:.ijop ëaa barkJe zat en haar oen xxx gaf , rlr-,r:r agent }ft:eettrll- beiral t ;:erd. L,rr :toi:dbiJ roor dc balie. Bij het daorlcr,en van hot doesÍer van verdachte, r.;erd een treurlgenar6lssiag begaari 611 rÀ,erd de erua boer verdacht van uoErrd. Alles Liep ge3.;:_:..j-g goed&f, zo gocd zeLfs, dat de $ecretaresj$o er met de boer vand.oor ginc en Ëm. j-Íi Ëo,funh'echtaals gaf.
8et trtle achoteJe heeft ons aeer aeJ;gssre$e§. lilat een passer.d stei geliefrie:: j.n
de torea vaa hot kasteell dle edeLe schrise Jonkvrouwe $;L die dolende rldde:". EeUr
oen droori8 eí.adà vaII baar zied,entlo Yader tuesell hct 1uik. i*r ach eat een aangriJpend,{rBoord§lot'i. (mse Jongere hersn spelen werkollJk yerransènd goed tonee}, voo:"al de
daaearoLlen liggen ben bijzt:uder. Brayo anaa sLeben en $lenel)
§a deze aardlSe echetsJes k:caaón als intermear,o de koekJesn enoepjr,:o en ai.lr:l; r,p de
PIolPs!- ohroh Bat een gesnoap! Zelfs Kees had &et te kwaad. Àrmà k.erpl, i,,"j iiaet geen
beatn Eeerr néi&,r hiJ aei. oadertussen werden docr entlrcusLaste verkoopsie:..tJt-s, err-
ïerkoperE loten aan de man gebracht. Zo groot was de a:rfuno hÍervoor, it**. r,1,o*iilgal de drlo eorles ultverkocht waren 6a bat woord n1o8r, ward 6elrocr,s. Jlai. lr,i:1:..:.eild.e,
dat de haartJae*?oor verkocht ts&rcn en dua de voorst,elli§g set de ,'l"iclitel:,dc,Íiei"neï1ri
begon. Eodoende werd gauw het pJ.ait besl-echt wio de g*Iuk§iire s'innaaÍ.§ eÍr wi.nr.areesenï9,rea rea do prl'izÉn. §ilxten JullÍa dat er Ilaaen b1J wareal die gee6 liedJe kander1
gd.ngen? Ia lets voor §Íntsrkleae.
itl Squl !§Id *Gër cen beroep ged,aan op de-portemonnaler,nu vöor eeri. loterij, wa&r opcsn draalonde echijf een getaxl. noest norderl 6ssorpËrr. Degëae die het nun:,,àr !.rad., kreeg
Yoör dat EI{E dubbeltJe osn prtJe on aog de kans on door } x roos te schieten de hooftl-prlJs tc benacbtÍgen. Het geluk on ta mogsrx aehieten was blJaa geheel aan de cla:essant.
Eén fieer ras zo gelukkJ.g om ook te moger schloton €r1... oen-hoeri,atje y{ror onze sport-leider. Dank ziJ ziJa go€d resuLte{at knabbelderrvelen t,e€? op esn extra snoe;rje!
l{a dezo sara ker"rclsattractles kregen de d.ansrlnde pare[ seer de kans hun beiien te ver-
zettën. Da baventoon werd wel gevoerd door de f ..... SAiÀtsItr I ào ze1f,s d.at liett; r.ret
een pLjallJke git oi, een stoo]- terechtkw*m, toen zlJ zÍch door baeqr,rrnend,e ner.ii;te
een Eeg basnde. lieer eerr blaurs plcts meer op hatrr boeu. Ha&f.... Langr leve de gÍ.jn.
3n wat Ls fiet toch fijni o& op de ïIazenkeuiri; te zijn. llen zeer prourlnent pe.r.3 vormd.en
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rtJs oa {aepr tosn-glJ aambaaJörn oí danetstr alJ de §9qu"ï
§* aoort cdrt vosht-{r"op uio hun rsoràoofd. KeaneLÍ.ík hadden zÍ-J het nogal Earn
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ëfi-G-Àr" tàca ral Eondcg gcrordcu. À1 naet aI ras het ean prettl§er auusante
."-"ir&r"io taurt avond iciora*a, ola uog leng Ía oare herl,uerin6 zal bliJven.

6."r..iltt .Èr aeetrat3re bctrrfir saar<r1rr le hst eosltd torkeliJk -%é9" tevreden.
Ëi-ÀI-ish;""gat rc§. dr B,orutrittrastraÉ sëa m&ar rreveutJer" f: 60.85.- Ja
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