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1) Ach,ach,lieve mensen het is niet te geloven, we zakten niet af naar  
    het diepe zuiden maar gingen drie dagen naar...let op.... 
                                                                      "naar   Boven-" 
    Zo graag wilden wij KVG dames, weleens naar andere Nederlandse   
   oorden, nou ja,....ons  gebed werd meteen verhoord en zo togen  
  wij naar het Hoge Noorden. 
 
 
2 ) De " Slaap" moesten we in de bus nog uit de ogen smeren, 
      Tja, gut o gut,.... vrijdag morgen 08.00 uur ...help... HOEZOOO we  
      moesten vroeg uit de veren! 
 
 
3) Geen nood, de bus is comfortabel en super fijn  
    en je zal toch maar weer die prima chauffeur zijn 
    die zijn "buspijl" naar het Noorden heeft gericht, 
    Ohhhhh.... HEERLIJK..... dan kunnen de oogkes nog even dicht. 
 

                                                
 
4) Ja, ja we reden naar de gevangenis in Veenhuizen en niet naar  Appelscha 
    Je gaat toch niet die bandieten achterna? 
    Veenhuizen!!!!????Grrr...DAAR wil je toch niet in! je moet er niet aan denken.  
    want Vòòrdat je een enorme zonde begaat, ga je je wel 1000 x bedenken ! 
 
 
5) Friesland het land van het kaatsen, de wijdse landerijen, de vele meren . 
     Kunnen WIJ nog op de schaats ? of gaan we ons alleen maar bezeren.! 
     Zie je ons al rijden tijdens een Elfstedentocht ....en hoor je die vele  
               Ohhhh's en ...  Ahhhhh's .... in- en bij iedere bocht? 
     Oh nee, daar doen WIJ niet meer aan mee !  
     Misschien is het een leuk idee, als wij frommes (vrouwen)  
     eens een 11 stedentocht gaan maken in een arrenslee!!!? 
 

                                       



                                
 
 
6) Rode Panne ,keramiek, praamvaren in de Leeuwardense boten, 
     allemaal leuke activiteiten waar iedereen toch bijzonder  
                                                                    van heeft genoten, 
     ook de vrije tijd om zelf eens lekker rond te dwalen  
     werd heel erg gewaardeerd , al was het maar om Friese Oranje koeken  
     Friese dûmkes of suker bole te gaan halen. 
 
7) Na weer lekker eten was het even hollen, want een aantal gidsen  
    verwachtten ons in de oude Hanzenstad Zwolle,  
    om vervolgens geloodst te worden door kasteel Nijenhuis te Heino 
    waar we een vracht aan geschiedenis,weetjes, ditjes en datjes  
                                                                                kregen  enzo. 
    Geweldig leerzaam, interessant en goed gegidst, 
    nou, voor vandaag zijn onze  grijze cellen behoorlijk opgefrist. 
 
 

                                             
 
 
 
 
8) Als laatste het diner te Venray in hotel Astoria .Drie dagen waren  
    wèèr eens goed verzorgd, werkelijk....in één woord : PRIMA! 
 
9) Lieve Tiny, lieve Willy, wij zeggen met een fries wijds gebaar: 
     Heel, heel hartelijk dank, jullie organisatietalent is wunderba(a)r  
     en daarom roepen we  fier :  
                  geen "-oant moarn-" , maar ......"oant folgjende jier. 
 
     of in het Nederlands:  Heel, heel hartelijk dank, jullie  
     organisatietalent is wunderba(a)r  
     en daarom roepen we niet: -  
                      " oat moarn "- ....maar ....."tot volgend jaar 
  

                                     
                                                  
 
Onthoud van dit gedicht één ding, het is weer met veel plezier gemaakt door  
                    Astrid Wensing 
 
 
 

 


