Oktoberbijeenkomst
de 605e
Ondanks of misschien
dankzij het prachtige weer
weten twaalf van ons de
weg naar Chez Armand
weer te vinden, waar
Brenda ons begroet en de
glazen vult. Het is oktober,
dus is er als altijd bo(c)kbier
en wel een bijzonder
smakelijk Belgisch
brouwsel van de tap.
Uitbater Boudewijn is er
helaas niet, zijn 29-jarige
broer is onverwacht overleden en Brenda neemt de
zaken waar.

op een stoel staan en bakt
met succes. Dus Jaap, vraag
het de volgende keer gelijk
aan Brenda.

Voorzitter Marius houdt iets
na half zes al appel, want hij
vertrekt morgen om zes uur
met vrouw en auto naar
Zuid Frankrijk om op de
katten van de kinderen te
passen en gaat vroeg naar
huis. Hij bezweert ons dat
hij er met Sinte Barbara
weer zal zijn. De voorbereidingen hiervan laat hij
graag aan Cees, Jaap en Jos
(verslaggever dezes) over.
Jaap biedt een drankje van
blijdschap aan. Hij is niet
jarig, maar alle onverwachte
storingen in (lekkage en
gedonder met de CV-ketel)
en om (pech met de auto,
maar zeven jaar garantie)
het huis zijn verholpen. Fijn
Jaap, daar proosten we op.
Ook showt hij twee via
internet gekochte nieuwe
aanwinsten voor zijn
verzameling vuurmonden.
Jaap vertrouwt uw
verslaggever zijn fototoestel
toe om zijn toost vast te
leggen, maar omdat deze er
niet veel van bakt grijpt
Brenda succesvol in, gaat

was en de aanwezige
artilleristen staande het
eerste couplet van het
Artillerielied zongen. Oudcollega Johan van Ballegooij herdacht Frits voor
wat betreft zijn prachtige
militaire carrière en Jos
herdacht Frits als gewaardeerd lid van de VOA en
van onze afdeling in het
bijzonder. Na een minuut
stilte vervolgt Marius met
een korte terugblik op de
asverstrooiing van Hans
Schumacher op het ASK.
Na al dit trieste nieuws is
hij toe aan een vrolijker
onderwerp en peilt de belangstelling voor een door
George Brouwer te verzorgen kookcursus, die
groot blijkt te zijn. Zeker
als blijkt dat de dames ook
welkom zijn.

Jan van Oosterbos is volgende maand jarig, maar
kan dan niet aanwezig zijn.
Geen probleem, dus biedt
hij ons nu reeds een drankje
aan. Gezondheid Jan, van
harte op voorhand.
Op zijn verzoek doet laatstgenoemde verslag van de
stijlvolle uitvaart van Frits
Richert op 29 september jl.,
waar de afdeling Gelderland
zowel lijfelijk als met
bloemen vertegenwoordigd

Cor Beukers, geboren in
Schiedam is er weer eens en
raakt in gesprek met Leen
van der Graaf, die in
Dordrecht ter wereld kwam.
Daar uw verslaggever zijn
jeugd in Rotterdam

doorbracht is er voldoende
stof voor een geanimeerd
gesprek, waarin regionale
jeugdherinneringen de

boventoon voeren.

bijeenkomst met vrienden.

Aan alles komt een eind, zo
ook aan deze prettige

Jos Penning.

