DE RECREANT 35 JAAR
Zaterdag 14 april was het zover, de dag dat we ons 35 jarig jubileum van de Recreant gingen vieren.
De opkomst was overweldigend. Bijna 30 personen verzamelden zich bij de
sporthal. Wat zouden we gaan doen? Ja, de plokkenwagen stond al klaar, dus
we wisten dat we naar de Plok gingen. Onderweg werd er al bedacht wat we
daar zouden doen; golfen, boogschieten, klootschieten……. Toen we daar
aankwamen, begonnen we met koffie en gebak. Er werd dus eerst lekker bij
gekletst. Daarna was het snel duidelijk, we zouden gaan klootschieten. Nadat
we instructie kregen, met natuurlijk de nodige grappen, werden we in groepen verdeeld en konden
we beginnen. Het parcours werd afgelegd en gelukkig zonder ongelukken werd de eindstreep
gehaald. Niet alle tuinen waren veilig, maar dat mocht de pret niet drukken. Daarna waren we toe
aan een borrel. Gelukkig was het mooi weer, zodat we met z’n allen er buiten van hebben genoten.
De oud Hollandse spelen hielden we maar voor gezien. De
prijsuitreiking zorgde voor veel hilariteit. Iedereen had super
zijn best gedaan, dus we waren allemaal winnaars. Toch waren
er 3 prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door een sponsor:
een was‐droog combinatie, een pannenset en er werd een
weekend weggegeven. Lies, Hilbert en ondergetekende waren
de gelukkigen en mochten een prijs uitpakken; Lies kreeg 2
dakpannen, Hilbert het blad weekend en ik een handdoek en
een washandje. Superleuk bedacht.
Inmiddels begon de maag te rommelen en werd er gezorgd voor de
inwendige mens: een heerlijk warm en koud buffet. Aan het eind
kregen we ook nog een verrassing als aandenken van de Recreant:
een toilettasje met opdruk. We sloten de dag af met koffie en gingen
om 20.00 uur weer met de plokkenwagen terug naar Zevenaar.
Het was een zeer geslaagde dag!
De commissie: Erna, Petra, José en Gijs heel erg bedankt voor de
organisatie van dit feest!!!
Frank Lamers

