 door Jitse Kaspers
Tja, rare titel van dit verhaaltje, maar ik bedoel dat wij met ons allen (ongeveer 38 leden) per
jaar toch heel wat gebak/koeken/worst/balletje gehakt en ouwe meuk naar binnen zitten te
werken ! ! ! Zie hieronder al dat lekkers …

Het begint al in de eerste maand van het jaar: dan zijn er 7 leden jarig - in februari hebben
we even rust want geen jarigen, maar daarna is het elke maand raak. In maart zijn er 2 leden
jarig - in april ‘slechts’ 1 - in mei weer 5 - in juni 2 - in juli weer 5 en in augustus 2 leden. In de
maand september mogen we lijnen of werken aan een ontwenningskuur, want dan is even
niemand jarig.
Zet je maar schrap, want in de maand oktober zijn er maar liefst 6 jarigen en in november
gedenken 5 leden dat zij zoveel jaar geleden het levenslicht aanschouwden. December is de
maand van Sinterklaas (veel suikergoed en marsepein), onze Kerstverloting en op de
valreep ook nog eens 3 leden die trakteren op de bovengenoemde bekende dikmakers … en
dat alles jaar in jaar uit!!
En ook ik en velen met mij doen maar al te graag mee en prikken dapper een vorkje of eten
graag de schaal met lekkers leeg. Je kunt weigeren, maar wanneer Corrie dit alles zo
aantrekkelijk etaleert en serveert … tja, dan tast je toe!
Sommigen onder ons kunnen niet tellen en nemen er nog eentje. Niets mis mee, want wat
overblijft zien we als zogenaamd ‘ouwe meuk’ de volgende keer weer. Ja, en dan komt Ton
Karel met regelmaat nog met de balletjes gehakt van de Jumbo!
Gek hè, maar dit alles verhoogt wel de feestvreugde en gezelligheid in onze vereniging en
geeft ons energie om verder te bouwen aan die mooie modelspoorbanen.

Bovenstaande gegevens KOMEN UIT het WIE IS WIE -MAPJE van Hans van de Ven, die dit
alles weer heeft ontleend uit de gegevens van de 2 secretaris, Jan Hendriks.
e
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