Vakantiereizen RODA-junioren 1962 t/m 1966
Op initiatief van Jaap de Boer zijn er voor de RODA-junioren
5 onvergetelijke reizen georganiseerd.
In 1962 werd begonnen met een vakantie naar Texel.
Deze trip werd nog met een betrekkelijk kleine groep
ondernomen. Deelnemers aan de eerste reis waren: Marjan
Schellinger; Jan Sluis; Tineke Heinz; Siem Kat; Ank de Vries;
Lida Jansen; Janny de Graaf; Cees Pot; John Jansen; Piet Kok;
Klaas Kuyt; Guus van Dalen; GertJan Heijn en Siem Heinis en
Marian de Vries.
Vervolgens volgden in 1963 Duitsland/Sauerland/Arnsberg,
in 1964 Luxemburg/Esch sur Sure, 1965 Duitsland/Harz/Wolfshagen en tot slot in 1966
Oostenrijk/Tirol/St. Johann.
De eerste reis naar Texel was o.l.v. Trien de Boer en Janna en Jaap Schellinger.
Fietsen,bagage en de kampeerploeg werden vervoerd met een auto van” Houtwarenfabriek DeValk”!
Alles ging achterin de grote achterbak en de chauffeur was Piet Meijer.
Jaap Schellinger beheerde de financien en kreeg de bijnaam
“Andre aan de kassa”!
Geslapen werd in een aparte jongens- en meidentent.
De jongens probeerden natuurlijk ’s avonds in de meidentent te
komen,maar de leiding was onverbiddelijk, terug naar de eigen tent!
Er werd gekookt door Janna
en Trien in door ons
zelfgebouwde keuken
van schotten.

Hoogtepunt waren de volleybal matches,die in alle
vakanties gehouden werden.

Bij terugkomst in Westzaan, was het onthaal in Restaurant De Prins.

De tweede reis was naar Duitsland,
Arnsberg in Sauerland .
Daar was de groep al flink groter en gingen we
met de bus van de ENHABO. Die bracht ons,
met alle bagage en tenten etc. naar
“Gasthof Menge”.

Daar werd het kampement opgeslagen achter het
gasthof op een grasland zonder verdere
voorzieningen.

Een vooraf door Klaas Jongejans en Fred May
gefabriceerd toilet werd boven de rivier gebouwd.
Later moest dat worden omgebouwd boven een gat
in de grond. Het
zwembad stroomafwaarts had geklaagd!!

Wassen etc. deden we in de rivier, stroom opwaarts van het toilet, dus
daar hadden wij geen last van.

Om de benen te strekken konden we,
aan de overzijde van het Gasthof op
een hooggelegen terras, dansen.
Daar stond een jukebox waar we
gretig gebruik van maakten.

Deelnemers aan deze reis
waren:
Eerste rij v.l.n.r.:
Marjan Heinz; Nel Groot;
Anneke Slooten; Tiny van
Schooten; Margot Baas;
Helna Keff; Klaas Kuyt;
Marian de Vries; Trudy Verwer; Janny de Graaf; Jaap Schellinger.
Tweede rij v.l.n.r.: Riek van den Oever; Guda Kat; Jan Sampimon; Anneke ten Broek; Jan ten Cate;
Jan Al; Marina Snijder; Janna Schellinger; Trien de Boer; Lida Jansen.
Bovenste rij v.l.n.r. : Jan Sluis; Han Keff; John Jansen; Leendert de Jonge; Tinneke Heinz; Siem Jan Kat;
Guus van Dalen; Marjan Schellinger; Cees Sol; en Cees Pot.
Op deze foto ontbreken : Fred May; Ank de Vries; Klaas Jongejans en Jaap de Boer.
Het einde van deze reis kwam ook weer veel te snel . De bus van de ENHABO met chauffeur
Jaap Hoorn kwam ons weer ophalen. Het thuisfront werd op de hoogte gehouden via berichten in
het raam van vishandel Bleij in de Kerkbuurt.

De derde reis ging naar Esch sur
Sure in Luxemburg (1964).
Ook nu weer werden de bagage en alle
andere spullen op vrijdag naar de Teunis de
Slagterstraat 2 gebracht. Zaterdagmorgen
kwam daar weer “onze” chauffeur Jaap
Hoorn van de ENHABO om de onmogelijk
grote lading toch keurig in de bus te laden.
En ook nu weer een grote groep ouders die
ons uitzwaaide. Dit keer hadden we twee
grote vierkanten legertenten en een
kook(bungalow)tent mee.
Bij aankomst eerst tenten opzetten en het kamp inrichten aan de oever van de Sure. Om wat af te
koelen dachten we lekker in de Sure te kunnen gaan zwemmen, maar dat bleek een mis rekening.
Dat water was ijskoud……., brrrrr! Het heeft de rest van onze
vakantie dienst gedaan als ijkast!
Bij het inrichten hoorde ook weer een volleybalveld natuurlijk.
De vaste scheidsrechter bij deze wedstrijden was altijd Han
Keff, als we het (meestal) niet met zijn beslissingen eens
waren, werd hij met zonnehoed en al in de Sure gekieperd. Om
hem er dan weer gelijk uit te vissen, want het was heel koud.
Om goed zwemwater te vinden gingen de Jaap-en naar ”Herr
Burgemeister” om raad. Deze bracht ons naar een verderop
gelegen stuwmeer wat een betere temperatuur had en dus
konden we een ruim half uur lopen om af te koelen. Als we teruggelopen waren hadden we het weer
warm….
Voor de proviand gingen (tante) Annie,(ome) Jaap de
Boer en Jaap (Andre) naar het dorp om
boodschappen te doen.

Bij het opscheppen van het (warme) eten was het altijd
“Andre aan de Kassa” die met veel enthousiasme de lepel
zwaaide!

Ook werden er “culturele” uitstapjes gemaakt. Met een daar gehuurde bus werden tochtjes gemaakt
naar de Hoofdstad Luxemburg en naar een erebegraafplaats. Daar lag o.a. generaal Patton van de
Amerikanen begraven bij zijn mannen. Hij kwam echter om bij een auto ongeluk in Luxemburg.
Het gaan slapen was ook telkens een “spannende” zaak. De dames in baby-dolls, pyama’s etc., de
mannen vaak in shirts en korte broeken o.i.d. De reden was dat er natuurlijk nog even wat
nachtkusjes gehaald moesten worden bij de dames. Je kon immers heel gemakkelijk onder de tent
door kruipen…
Dat gebeurde natuurlijk regelmatig. Op een van die keren, het was wat later als
normaal, ging opeens het licht van de ruine aan de overkant uit en was pikke donker! Dat was even
schrikken. En toen daarna Jaap de Boer met basstem riep: “Nu is het gedonder afgelopen” , waren de
jongens snel in hun tent terug!

Ook hier kwam het sein opbreken natuurlijk weer veel te snel, maar om nog even met elkaar te eten
had de leiding een diner geregeld in “het Kalfje “ in De Bilt. Daar was het nog heel gezellig.
Vervolgens gingen we huiswaarts om daar door onze ouders te worden welkom geheten.Namens de
juniorencommissie sprak Jan May en namens de vakantiegangers bedankte Guus van Dalen.

De groep bestond deze keer uit: voorste rij: v.l.n.r.: Gerrit-Jan Heijn; Trien de Boer;Janna Schellinger;
Jaap Schellinger; Marjan Schellinger; Siem Heinis; Janny de Graaf; Anneke Slooten; Riek van der
Oever; Helna Keff; Chauffeur; Jaap de Boer. Staande v.l.n.r.: Siem Kat; Gre Schaak; Jaap van ’t Veer;
Anneke ten Broek; Han Keff; Dick de Wit; Klaas Kuyt; Leendert de Jonge; Nel Groot; Kees Heinis; Ger
Kabel; Ank de Vries; Klaas Jongejans; Fred May; Guda Kat; Tineke Heinz; Annie de Jager; Kees Sol;
Henny Bak;
Ank Bleij; Guus van Dalen; Chris Dekker; Jan Sluis; Lida Jansen; Cees Pot; Marjan Heinz.

