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Stompetoren, I december 200S
Dag allemaall

Tussen alle drukte, die de november- en decembermaand met zich
meebrengt, klim ik in mijn laptop,
Ev§:n een

Fqricht níar iulli,e allemaal!

We wilden heel graag weer een Rugzakrede wrochten. màar we hebben
geen copyl
Ook is, helaas, door niemqnd Eehoor gegëven aan de dringende oproep
in de voofiaarseditfle om ideeën en (vooral) hulp hij het maken van ons
cluborgaan !

Dat doe ik nu, bij deze, WEER!

Wie weet lukt het dan om in Januari/februari 2006 een
spiksplinternieuwe Rugza krede te presenLeren, boordevol verhalen,

nuttige tips, etc.
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In het afgelopen Jaar hebben we tenslotte bast het één en ander met
elkaar meegemaakt, waaí'onEetwijfiefld leuke foto,s van gemaakt zijn,

ervaringen gedeeld z\jn...,
Denk maar aan de geweldige jubileumrit + boottocht door Amsterdam.
de koffieklets + toerrÍt waar Johan schoenmaker de grote motor achter
was....

Onze autootjes bezorgen onsr naast een hoop plezÍer, ongetwijfeld ook
een hoop ergernis...,

KORTOM: er MöETEtr,l mensen zijn, die ons h,et één en ander te vertellen

hebhenl
Stuur je verhalen, ervaringen en leuke foto's dus op!
Want het kan toch niet zo zijn dat Ingrid en ik de enigen zijn, die....
PRECIESI

Ik lig, VOL verwachting, achter rnijn, al dan niet digital,e, bríevenbus!
Astrid Wiersma
Noordervaart 232
1B4t JH Stompetoren
ïel.t CI72 * 540 08 17
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Bij deze nieuwsbrief zit ook weer de bekende acceptgiro....

In het afgelopen Jaar heb ik heel vaak e-mail gekregen en telefoontjes
van mensen, die zich regelmatig geen UD, maar donateur voelden,..,
PRIMA!

Ik heb OOK regelmatig c0ntact met mensen, die,zich heel gelukkig
voelden melt hët feit dat wij hen toch weer {soms letterlijkl) op weg
konden helpen met hun "liëveling".
Onze teahneuten, met name Leo Muis en Richard van Cleefn draaíen
regelmatig overuren!

Gerdiena Uil verzorgt nog steeds de felicitaties bij aljullie
verjaardagen....
Egmond van Coillie probeert op het Internet de boel draaiende te
houden, ondanks problemen met dë web-site, maar daar wondt aan
gewerktl
Jullie zijn alflemaal, zéér welkome, LEDENI Wie weet zijn er nu ook een
aantal men$en, díe zich aangesproken voelen, om dit óók
DAADWERKELUK te zijn!
En toen....

Wilden we een aantal rnensen even noemen.
(Op het gevaar af, dat we iemand over het hoofd zien..,,)

De onderstaande TMRT ls voor IULLIE!
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EERSTE uun zij zijn al L5 iaar lid!
(Haha en daar komen de volgende keer NOG een aantal mensen bij!)

ïk noem even onze leden van het
Marga Vos
Henny van Deutekom
Lla Rijnvos
Robeft de Moor
Jan Willem de Bruijn
Adriaan van der Groef

GËWELDIGI!
Reden tot het schrijven van een stukJe voor de Rugzakrede?

(Híhi, ik ben onverbeterlijkl)
Om het goede voorbeeld te gÉven steek ik (maar weer) even ZELF van
wal,

Om mijn verhaal (extra) leuk te maken maak ik even gebruik van wat
plaatjes "uit de ouwe doos",

Daar gaat-iel
Er waren eens een aantal mens€n en die wílden een autootje. Dat
autootje mocht niet te v€el kosten, moest het altijd doen en je moest je
er in kunnen onderscheiden van de grijze massa.
Neusje was leuk, kontje was okay, lange benen konden er ook heus wel
in en de bagage*ruimte was het achterraam,..,

We pratén DUS over een Suzuki §C 100 GX, of-te-wel een coupé, en
waar dat "de luxe" vandaan komt???
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Hët autCIotje had, inderdaad-wat-vinden-wij-dat-logisch, nogal wat

bekijksl

"Jemig, hoe pas je er in?', "Heb je eigenlíjk wel een motor?,, *Heeft
Fred Flintstone niet een veel echtere?", "Is jouw baan ECHT zo sl,echt?,,,
"['4uggen hebben méér ruínrte nodigl"....
Ach, we kennen de verhalen ALLEMAAL, maar... ehh.", Jaloers?

Alffiw'wrru*

Men reed echter als PRINSJES en daar waaÍ we aandacht tekort
kwan'len? Zet je autootje op de eerste de beste parkeerplaats en Je

hebt: AANDACHT!

Donkere wolken verzamelden zich echter over onze Iíevelingen...
R.O,D.B.P. (Roest Op de Bekende Plaatsen) werd een bekende afkorHng,
Het begrip FRAMBOOS werd geintroduceerd en OOK de volgende

afbeelding:

WIST IK echter veel????
Nee dus!

IK TUINDË ERIN, werd VERLIEFDT ach hoe je het ook maar noemt!

Ik kocht miJn eerste EIGEII autootje, noemde hem KEUTEL en gelukkig
veftelde de dealen in Heemstede dat er iemand inmiddels geboren was:

DE CLUB!I!
Ik werd UD, want dat leek me wel handig, maar..., Ik hield echter niet

?o van meetings, toerritten en ander gqneuzel....

Al IAREN waren ze bezÍg met een optossing te vinden voor de
Roestduivel, de onderdelenjacht, het op poten houden van het clubblad,
gaan we nog een toenritje doen, waan betaal ík ëígenlijk voor...
Plarrnen, ideeën, beloftes..., En TOEN..^. Kreeg ik mijn CABRIO erhill Ik
noernde hem AIRWTJEI
(Wist !§ veel dat ik daarna JAA AR.EN achtervolgd werd rnet vragen
van LEDËN hoe ik'm in hemelsnaam dqor de keuring kreeg? Oei, en
weet Je wat een nieuw'kapJe" kost??? WAAAAAAHHI)

En TOEN.,, Had ik de CLUB nodigl
WANT Këutel kreeg (wassie Jaloers?) kurÉn, Airwtje bleef (Eigenwijs?)

niet àchter!

De volgende illustratie spreekt voor zichl

Ënfin, na aÍle hulp, adviezen, opbeurende woorden van LEDEIN, vónd ik
dat ik maar eËns iets terug moest doen.
Na een droevige periode (Janny was er nlet meer..".) werd

(leden) secretariaat^

tS het nieuwe

I

Hiermee besluit ik, voorlopig.
Meer weten?
Kom opl Gaarne copy, hulp biJ het maken van het clubblad, maak je
contributie op tijd over, heus we doen ons best, etc, etc.
En.-,. Dan volgt er MEERI

:
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Laten we ervoor GAANI TOCH?
Narnens mijn maatjes van het bestuur, speciaal namens Ingrid
StroosniJder (DE voorz.),

AstrÍd Wiersma
P,S.

(Haha, en Ingrid kent me alleen maar als "WierÍe" en jullie moësten
eens wetËn hoe zij TPG achtervolgd heeft om ervoor te zorgen dat jullie
prachtige acceptgierie§ - zo noemen wiJ ze - bezorgd werdenl)

In ons volgende contËct lees je ook de datum en de plaats van de
LEDENvergaderlng,
Daar ben IIJ toch

ÓÓf nijf Ennehhh....... MEï coupétl! TOCH?

