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AFSCHEID NEMEN VAN ‘N VRIJGEZELLENLEVEN

Met ‘n volmondig JAwoord de wijde wereld in. 
Rotterdam – Natuurmuseum: Om 15:00 uur was het dan zover. Na maanden van drukte 
keken Astrid Koomans en Edwin Sinterniklaas elkaar diep in de ogen en spraken het 
beroemde “ja” enthousiast naar elkaar uit.  

Zaterdag 13 augustus, 
12:00 uur. Een 
vijftiental jongemannen 
verzamelen zich op het 
parkeerterrein van de 
Konmar op de kop van 
Zuid. Zij zullen binnen 
korte tijd een vrijgezel 
gijzelen en meenemen 
naar Almere. Daar zal de 
groep gaan paintballen. 
Vrienden onder elkaar. 
De meesten kennen 
elkaar al. Sommigen zijn 
nieuw. Maar één ding 
hebben ze gemeen. Ze 
zijn killers. Ze weten wat 
de regels zijn. Ze weten 
hoe het spel gespeeld 
wordt. Het is  of jij of de 
ander. Vrienden kijken 
elkaar sluw aan. Wat kan 
je verwachten. En wie 
geeft je de rugdekking 
die je zo hard nodig zal 
hebben. Na wat 

gegrinnik en stoer 
mannengeklets is het dan 
zover. De generaal geeft 
ons instructies. We 
hebben onze wapens 
nagekeken en extra 
munitie geregeld. De 
uitrusting is aange-
trokken en de maskers 
worden gecontroleerd. 
Twee teams zijn er. 
Rood en geel. De 
bedoeling van het spel is 
eenvoudig. Wie geraakt 
wordt moet het veld 
verlaten…  
Voor het vervolg; zie 
verderop in deze krant. 

 
Zondag 14 augustus, 
15:30 uur. Een tweetal 
dames belt aan op de 
kade. Een blonde jonge 
vrouw doet open. Zij 
kijkt de dames diep in de 

ogen en weet dat er van 
ontsnappen geen sprake meer is. 
Ze zal zich volledig over moeten 
geven aan de grap- en grol- 
verzinsels van d’r vriendinnen-
club. Ze zucht berustend en laat 
het tweetal binnen. Een uurtje 
later staan ze met zijn drieën op 
straat. Astrid in het midden. Ze 
komt er nog redelijk goed vanaf 
met haar bruiloftshoedje, cape en 
een ‘ik trouw met 
Sinter(ni)klaas’ pamflet om haar 
nek. Dan hebben wij wel erger 
toegetakelde bruidjes in spe 
voorbij zien komen de laatste 
jaren. Enfin, Astrid wordt 
meegevoerd naar het pittoreske 
Delfshaven alwaar een hele bubs 
vriendinnen haar op een terrasje 
opwacht. Al toeterend en 
fluitend wordt ze binnengehaald. 
Het beloofd een gezellige 
namiddag/avond te worden…. 
Voor meer woord en 

beeldmateriaal, zie verderop in deze 
krant. 

 

Nu staat niets hun meer in de weg om voor 
een half jaar te vertrekken naar het 
buitenland. Het stel verbaasde een aantal 
maanden geleden hun familie en vrienden 
door hun voorgenomen huwelijk, dat 
slechts 1 dag voor hun vertrek plaats zou 
gaan vinden, aan te kondigen. Nu hadden 
ze buiten de reis en Astrid’s afstuderen 
nóg meer te regelen. Maar van alle stress 
dat dit met zich mee had gebracht was op 
de huwelijksdag niets meer te merken. 
Zowel bruid als bruidegom glommen en 
lijken helemaal klaar voor de grote tocht. 

IN DEZE KRANT: 
de volledige paintball-story 

Familie, vrienden en 
collega’s van As en Ed 

“aan het woord”. 

DE astrologiepagina 

Het onstaan en het adres 
van ’t as-en-ed-op-reis-
weblog (blijf ze volgen!). 

De ouwelui van As en Ed 
dragen hun steentje bij. 

En waar gaan ze 
Nou allemaal naar toe? 

Liefdesbaby op de kade? 
En nog veel meer…!!! 



“Als zo’n stel een half jaar op pad gaat, dan wil je 
 toch wel graag een klein beetje contact met ze houden…” 
 
 
En daarom is het idee ontstaan, 
een weblog voor het reizende 
echtpaar Astrid en Edwin 
Sinterniklaas aan te maken, 
waarop ze ons zo nu en dan 
eens een klein beetje mee 
kunnen laten genieten van 
hetgeen ze daar in ‘het verre’ 
allemaal zien en beleven. 
Voorheen deden ze dat 
natuurlijk ook, maar dan per e-
mail aan een ‘select groepje’. 
Als ze in plaats hiervan het 
weblog gebruiken om hun 
verhaaltjes in te schrijven, dan 
kan iedereen die ze maar kent 
(of niet kent, wat kan ons het 
schelen) meelezen. Bovendien 
kan iedereen op zo’n verhaaltje 
reageren (en doe dit ook ( ! )) 
en dat is natuurlijk hartstikke 
leuk voor ze. Als ze dan de 
volgende keer een internetcafé 
bezoeken kunnen ze de 
reacties op hun schrijfsels ook 
weer lezen en zodoende het 
contact met het thuisfront 
levendig houden. We hebben 
het echtpaar voorzien van een 
handleiding en het is echt net 
zo makkelijk (zoniet 
makkelijker!) een stukje op 
een weblog te schrijven als in een e-mail te versturen. Dus we denken dat het ze wel gaat lukken. Ga dus vooral vaak kijken op: 

ASENEDOPREIS.WEB-LOG.NL
 
en vergeet niet te reageren op de stu
ook nog inlogaccounts in de aanbie
onderwerpjes in te voeren! Een zog

kjes! Dit doe je heel makkelijk door op “reageer” te klikken onderaan zo’n stukje. Dan hebben wij 
ding voor mensen die het leuk vinden om behalve op de stukjes van As en Ed te reageren, ook zelf 
enaamd thuisblijveraccount! Er zijn al een aantal mensen die dit gaan doen, dus we denken dat we 
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Wil je Edwin en Astrid iets persoonlijks 
sturen, dan kan dit natuurlijk ook.   
Doe dit naar: 

een leuke levendige MEETINGPLACE gaan krijgen, speciaal voor As, Ed en de thuisblijvers!!! Wil je zo’n inlogaccount? Mail dan 
even naar bruiloftskrant@gmail.com, dan komt het goed.  
 

MESSENGER 
Tot slot hebben we ook 
nog gehoord dat As en 
Ed n 

res: asened@gmail.com

 van plan zijn om ee
r met ons te gaa asened@gmail.com  

 
dan hebben ze meteen ook jouw email-
dres, want ze hebben in de drukte geen a

tij

kee n 
chatten!!! Dus ben je 
bekend met Messenger, 
zorg dan dat je hen als 
contactpersoon toe-
voegt. Dan ben je er bij 
als het een keer zover 
is! Ze chatten ook met het emailad

d gehad om hun contactlijst te updaten!  
 

 

********** KEEP IN TOUCH !!! ********** 

mailto:bruiloftskrant@gmail.com
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De Trans Siberië Express

AANBIEDING 1: PROGRAMMA  
A startend op 12 september –  
595 euro i.p.v. 695 euro. 
NOG 2 VRIJE PLAATSEN,  
AANMELDEN TOT 25-08-05 

belevenis = 
переживани

Waar zouden we 
zijn zonder de 

trein?? 

http://home.versatel.nl/sandraatje/images/vakantie13.gif
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kidprintables.com/makeacartoon/backpacker.jpg&imgrefurl=http://www.kidprintables.com/makeacartoon/cartoon2.shtml&h=432&w=240&sz=43&tbnid=ORfEUPEuWokJ:&tbnh=123&tbnw=68&hl=nl&start=1&prev=/images%3Fq%3Dbackpacker%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kidprintables.com/makeacartoon/backpacker.jpg&imgrefurl=http://www.kidprintables.com/makeacartoon/cartoon2.shtml&h=432&w=240&sz=43&tbnid=ORfEUPEuWokJ:&tbnh=123&tbnw=68&hl=nl&start=1&prev=/images%3Fq%3Dbackpacker%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.saendelftapotheek.nl/imgsaen/reizenFoto.GIF&imgrefurl=http://www.saendelftapotheek.nl/reizen.htm&h=222&w=300&sz=18&tbnid=GMmBuQplP5EJ:&tbnh=82&tbnw=111&hl=nl&start=28&prev=/images%3Fq%3Dgoede%2Breis%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
http://home.versatel.nl/sandraatje/images/vakantie11.gif


 De Chinese Keuken  
De Chinese keuken gebruikt vers vlees en groente op 
eindeloos veel manieren om uitgebalanceerde gerechten te 
creëren. In de Kantonese keuken in het zuiden gebruikt 
men de overvloed aan natuurlijke ingrediënten, die 
worden gestoomd of roergebakken op hoog vuur en op 
smaak worden gebracht met wat sojasaus, gember of 
lente-ui. Peking in Noord-China heeft een streng klimaat, 
met als resultaat heerlijke stoofpotten, dumplings en de 
beroemde pekingeend. Het eten uit Szechuan is gekruid 
met hete pepers en specerijen en in Shanghai worden rijke 
vis- en vleesgerechten langzaam gesmoord. 

Hao You Niu Rou 
(rundvlees met oestersaus)  

www.lekkeroosters.nl

De Grote Muur bij Mutianyu  

De Indiase keuken  

 
In de Indiase keuken staan de kruiden en specerijen centraal, die tot masala's gemalen 
worden, aromatische mengsels die voor elk gerecht opnieuw gemaakt worden.De 
verscheidenheid van gerechten weerspiegelt de religieuze, culturele en geografische 
verschillen in de landen. In Noord-India wordt veel vlees gegeten: curry's, tikka's en 
kofta's met vers brood dat in de saus gedoopt wordt. De gerechten uit het zuiden zijn 
voornamelijk vegetarisch, heet en kleurrijk. Voor religieuze en culturele gebeurtenissen 
worden speciale gerechten bereid, van een feestelijke pan biriyani met saffraan tot 
kokosgebakjes. 

www.lekkeroosters.nl/
kip_met_rode_kerriepasta_en_bamboescheuten.htm 
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http://www.nepalhiking.com/
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://home.zonnet.nl/CitCity/2CV/peking1.jpg&imgrefurl=http://home.zonnet.nl/CitCity/2CV/peking-paris.htm&h=302&w=450&sz=14&tbnid=q2UatRx8CVIJ:&tbnh=83&tbnw=124&hl=nl&start=2&prev=/images%3Fq%3Dpeking%2Beend%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DG
http://www.nepal-trekking.ch/bilder 2/N-Stupa600.jpg
http://www.nepal-trekking.ch/bilder 2/N-Frau mit Farbsaecken in Ktm600.jpg
http://www.lekkeroosters.nl/
http://www.lekkeroosters.nl/
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Birma grenst aan de Golf van Bengalen. 

Inwoners: 12.212.306  
Hoofdstad: Phnom Penh  
Oppervlakte: 181.040  
Taal: Khmer  
Munt: Riel  
Religie: Boeddhisme  

Angkor, één van de grootste 
 tempelcomplexen ter wereld. 

Killing Fields in Choeng Ek  

Cambodjaans koken leren tijdens uw bezoek aan Phnom Penh? 
Volg een dagcursus bij de eerste Cambodjaanse kookschool voor 
reizigers. De Cambodia Cooking Class van frizz restaurant! 
 http://www.frizz-restaurant.com/nl/recipes.html 

Laos,  
bijna 6  
keer zo groot  
als Nederland.  

Goede reis, geniet ervan en kom gezond weer terug!! 

  



Weer een baby op de kade? 
Rotterdam, 19 augustus  Op 9 augustus jongstleden 
troffen we Astrid en Edwin aan met een nogal onrustige 
baby op schoot. Even bekroop ons de angst dat we hen al zo 
lang niet gezien hadden dat we de zwangerschap van Astrid 
volledig over het hoofd hadden gezien. Het aanstaand 
bruidspaar bleek op kraambezoek bij hun buren, Mark 
Meijer en Lucelle van de Berkt . Bij hen is op 28 juni een 
tweede dochter genaamd Laura Adriana geboren. Het kindje 
is nogal onrustig in de avonduren. Echter, Astrid bleek in de 
wieg gelegd voor het moederschap en wist Laura snel en 
liefdevol stil te krijgen. Na de gebruikelijke 
beleefdheidsvragen en het uitwisselen van de kado’s hadden 
zowel Astrid en Edwin hadden alleen nog maar oog voor de 
baby. Lucelle probeerde tevergeefs de meest recente 
vakantiefoto’s te laten zien en Mark de nieuwste snufjes op 
zijn laptop. Het mocht echter niet baten. Gelukkig had Mark 
zijn telefoon bij de hand en kon hij de rest van de avond 
met vrienden smssen. Lucelle maakte zich in tussentijd 
nuttig door de keuken een goede beurt geven. Mogen we uit 

dit voorval afleiden dat deze twee aan gezinsuitbreiding toe zijn? We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat het bruidspaar de 
huwelijksnacht in een tent op de S. van Ravesteynkade gaat doorbrengen. (Ze gaan er vanuit dat het bezoek voor de ochtend aanbreekt 
weg zal zijn. Maar voor de buren, die massaal zullen komen is het de perfecte gelegenheid een keer helemaal los te gaan. Zij zullen 
vermoedelijk pas tegen de ochtend, zwaar beneveld naar huis toe kruipen ;-) Enfin, wanneer zij nog wel een gedeelte van die 
huwelijksnacht in deze tent zullen doorbrengen zullen we onze ogen en oren open houden om zo getuige te kunnen zijn van het 
eventuele verwekken van hun liefdesbaby. Of zullen Astrid en Edwin een en ander nog een poosje uitstellen aangezien zo’n dikke 
buik niet erg praktisch is tijdens een wereldreis. We zullen het moeten afwachten. Maar hoewel hun drukke en ambitieuze leven ons 
tot gisteren anders deed vermoeden lijken deze twee inmiddels geknipt voor het ouderschap. Wij wensen hen veel geluk! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Eten bij de Chinees?  
……. Doe maar TAPASED! 
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Wij kennen jullie eigenlijk nergens in het 
bijzonder van. Niet van het stappen, niet van 
voetbal, niet van school of uit Strijen, niet 
van schoonmaak (alhoewel, de naam 
Bliksem zegt me wel wat) en zelfs niet van 
studie en/of belastingaangifte doen. 
Eigenlijk zo toevallig, ons kent ons, stond 
Astrid bij de Jong achter de worst, kaas of 
het brood samen met Karen en die kenden 
we wel. Zo leer je mekaar kennen en dan 
blijkt… dat je toch ook eigenlijk niet echt 
veel gemeen hebt. Jullie klimmen niet, 
hebben (nog?) geen kinderen (kunnen we nu 
zeggen), binnen Europa op vakantie? Dacht 
het niet. En toch, lekker zo af en toe wat 
babbelen, eens een hapje bij mekaar gaan 
eten, dan weer eens met z’n allen een 
concertje bezoeken (waar blijft Beth?) of 
een festival. Het blijkt maar weer, om 
bevriend te raken hoef je zeker niet geheel 
dezelfde interesses te hebben. Al zijn er ook 
wel zaken die als gemeenzaam goed zijn te 

noemen: de nieuwsgierigheid naar verre 
oorden, een eigen huis een plek onder de 
zon en altijd …. enzovoort, en bovenal het 
kunnen genieten van lekker eten, lekkere 
hapjes. Gelukkig zijn jullie geswitched van 
favoriete keuken: van Indonesisch naar de 
TAPAS! 
 
Wij weten zo ondertussen: 
jullie zijn echte culinaros, 
topkoks in eigen keuken, 
kunstenbakkers achter het 
vuur, de Joop Braakhekkes 
van Rotterdam-Zuid. En 
dat hebben wij ons 
menigmaal lekker laten 
smaken. Wij zijn dan ook 
benieuwd naar de 
verworvenheden van de 
komende (huwelijks?)reis; 
met welke recepten zullen 
ze terugkeren uit den verre 
vreemden, met welke 
Aziatische tapas? As, Ed, 
als je dit leest, kom weer 

inburgeren met wat Hollandse tapas als 
jullie over een half jaar weer boven water 
zijn! Het ga je goed, hou hem recht en wel 
weer thuis. 
 
Groetjes Ingrid, Ronald en Ghilène 

 



 
 
 

De belangrijkste eigenschappen van het astrologische teken Boogschutter zijn: 

         spontaan, tolerant, rondreizend, open, onrealistisch,  idealistisch, extrovert, levenslustig en rusteloos 

De boogschutter is een spontaan mens. De boogschutter is bijzonder eerlijk en direct in alles wat hij/zij  
doet en zegt. De waarheid is erg belangrijk voor de boogschutter. Ook al heeft hij/zij niet de intentie om mensen  

te kwetsen, de eerlijkheid en directheid kan er soms toe leiden dat hij/zij mensen pijn doet.  

De boogschutter heeft een optimistische instelling en kijkt altijd naar de toekomst. Heeft de boogschutter  
een doel bereikt, dan stelt hij/zij onmiddellijk het volgende doel vast en begint daaraan te werken. Het leven moet  

voor de boogschutter avontuurlijk zijn, met telkens nieuwe uitdagingen en mogelijkheden om zich verder te  
ontwikkelen. De boogschutter staat nooit lang stil en wil het leven in volle teugen genieten. 

De boogschutter houdt ervan om op pad te gaan, zodat hij/zij zijn/haar enorme hoeveelheid energie kwijt kan.  
De boogschutter houdt van reizen en van sporten, en dan vooral buiten sporten, maar ook van uitgaan.  

De boogschutter heeft een enorme behoefte aan vrijheid in de ruimste zin van het woord.  
Als mensen een boogschutter beperkingen proberen op te leggen, zal hij/zij zich daar op alle mogelijke manieren  

tegen verzetten. De boogschutter wil het leven leven zoals het uitkomt. Ook is de boogschutter niet  
gemakkelijk te beïnvloeden. De boogschutter is pas bereid van richting te veranderen,  

als hij/zij zelf tot de conclusie is gekomen dat die andere richting de juiste is.  
 

De belangrijkste eigenschappen van het astrologische teken Leeuw zijn: 

zelfvertrouwend, trots, vertrouwenwekkend, royaal, edel, stralend,  warm en ijdel 

De leeuw is een eerlijk en open mens en houdt van mensen die, net als hij/zij, recht door zee  
zijn. Die eerlijkheid komt voort uit het feit dat de leeuw graag door andere mensen  

gerespecteerd wordt, maar vindt dat je dat respect wel moet verdienen.  

Daarom zal een leeuw niet snel liegen tegen andere mensen en houdt hij/zij er ook niet van dat  
andere mensen oneerlijk tegen hem/haar zijn. Als mensen eerlijk zijn, is de leeuw bereid heel veel moeite voor  

ze te doen. Mensen die echter oneerlijk zijn, zullen het respect van de leeuw snel verliezen.  
Voor deze mensen zal een leeuw zich niet langer inzetten. Overigens heeft een leeuw  

snel in de gaten welke mensen hij/zij kan vertrouwen.  

De leeuw is een gevoelig mens en beschikt over een sterke intuïtie. Als mensen proberen een  
leeuw te bedriegen, heeft hij/zij dat vaak snel in de gaten. Zijn/haar trots zal er dan ook niet voor  

terug deinzen, deze mensen eens flink de waarheid te zeggen. 

De leeuw is een bijzonder harde werker. Heeft hij/zij zich eenmaal iets in zijn/haar hoofd gehaald,  
dan zal hij/zij er alles aan doen het doel te bereiken. Als het nodig is, is de leeuw in staat andere mensen te 

motiveren, hetgeen de leeuw een soort natuurlijk leiderschapsvermogen geeft. Met zijn/haar enorme wilskracht 
en het vermogen andere mensen voor zijn/haar doelen te motiveren,  

zal de leeuw een goede leider kunnen zijn. 
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De ontmoeting! 
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Het is alweer zo'n 10 jaar geleden dat ik Astrid  heb ontmoet  
op de  Dansacademie De Klerk aan de Schiestraat. 
 

 
 
Het was op een zaterdagavond op het carnavalsbal. Astrid viel op 
omdat ze was gekleed in zwart/wit, zelfs de laarzen waren 
zwart/wit, de ene zwart de andere wit. Achteraf gezien was dit 
de start van een vriendschap en tot op de dag van vandaag is daar 
weinig aan veranderd. Ook Edwin heb ik voor het eerst gezien bij 
De Klerk. Ze hadden elkaar net ontmoet en Edwin was 
toeschouwer van Astrid die op die avond de medaltest deed.  
 
Momenteel maakt Edwin deel uit van ons professioneel 
zwemteam dat iedere dinsdagavond  in het Inge de Bruijn bad 
zeker 100 baantjes trekt. 
 
Na afloop van de zware training wordt onder ’t genot van een 
bakje koffie, een cola en af en toe een whisky de tactiek besproken 
voor de wereldkampioenschappen zwemmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leo Schouten 

 
Spreuken & (Oosterse) wijsheden 

voor reizigers & thuisblijvers: 
 

• Zonder de dalen geniet je niet 
van de pieken. 

• Ieder mens is de architect van 
zijn eigen lot. 

• Het probleem van meedoen aan 
de ´rat race´ is dat je zelfs als 
je wint, je nog steeds een rat 
bent. 

• Creëer nu je eigen toekomst, 
voordat een ander het voor je 
doet. 

• Niet omdat het moeilijk is 
durven we niet, omdat we niet 
durven is het moeilijk. 

• Elke minuut dat je je druk maakt 
om je verleden, gaat af van je 
toekomst. 

• Verstandige mensen spreken uit 
ervaring.  Nog verstandiger 
mensen spreken uit ervaring 
niet. 

• Logica brengt je van A naar B, 
verbeelding brengt je overal. 

• Bijna alles wat je doet is 
onbelangrijk, maar het is erg 
belangrijk dat je het doet. 

• Je bent groot als je klein durft te 
zijn. 

• Juist dat wat moeite kost blijkt 
achteraf vaak de moeite waard 
te zijn. 

• Wie de harten van anderen wil 
winnen, moet eerst heer over 
zichzelf zijn. 

• Bij rustig weer kan iedereen 
gemakkelijk stuurman zijn. 

• Wie glimlacht in plaats van 
tekeer gaat, is altijd de sterkste.  

• Het is gemakkelijk om dapper te 
zijn op een veilige afstand. 

• Zelfs een weg van duizend mijl 
begint met één enkele stap. 

• Wees niet bang om langzaam 
voorwaarts te gaan, wees alleen 
bang om stil te   staan. 

• Wie twee wegen tegelijk 
bewandelt, komt nooit ergens 
aan. 

• Ik mokte omdat ik geen 
schoenen had, totdat ik een 
man tegenkwam die geen 
voeten had. 
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Frankrijk - St. Jean de 
Monts - augustus 1985 

raadsels… 
• Waarom liepen wij daar 

graag ommetjes van 18 
kilometer over het strand? 

• Wat ging er mis toen we 
met 2 Franse zusjes 
gingen zwemmen in de 
zee? 

• Waarom liepen we grote 
stukken tot ons middel in 
het water? 

• Waarom waren de duinen 
daar totaal anders dan in 
Nederland? 

• Wie hebben we tijdens 
een overnachting nog 
heel kwaad kunnen 
maken? 

• Wat was de naam van de 
discotheek in de buurt 
van de camping?pali pali, 
pili pili of puli puli 

• Wat was de naam van het 
toiletpapier dat jij daar 
moest gebruiken? 

• Op de kermis was veel 
vraag naar? 

• Wie zat er naast onze 
tent soms boontjes te 
doppen? 

• Wat was het kenteken-
nummer van de auto?  
60-PN-ES, 40-PA-60 of 
40-ES-40? 

• Wat aten wij daar s'-
avonds met slagroom? 
Crepes, pomme of 
coiffeurs? 

• We hadden tijdens onze 
vakantie ook andere 
namen aangenomen. 
Welke namen waren dat? 
Steve & Franklin, Michael 
& Franky of Michel & 
Bob? 
 
Over een half jaar hoor ik 
het wel, je bedenktijd gaat 
nu in......... 

 
groeten Pam 
 

 
 
 
Lieve Edwin en Astrid, 
 
Toen wij 10 september 1969 gingen trouwen hadden wij Tina & Gert ook heel de dag 
uitgenodigd, maar Edwin liet zo lang op zich wachten, dat het nog spannend werd of ze erbij 
konden zijn. Eindelijk drie weken te laat op 23 augustus was het zover en waren ze dus ook 
gezellig bij de trouw. 
 
We hebben al je verjaardagen meegemaakt tot je het huis uit ging. Op een van die 
verjaardagen werd je 3 of 4 jaar en kreeg je van een tante van je vader een kado. Je maakte het 
open en het waren sokken. Je zei: “hou die zelf maar” en je gooide ze boven op d’r schouder. 
 
Op een verjaardag bij ons in Waddinxveen kwam Tom zijn moeder van de WC, je bekeek 
haar van top tot teen, toen zei je: “Zo, jij bent ook een klein piepertje  zeg!” (ze is namelijk 
maar 1.53). 
 
Drie jaar geleden ben je je trouwste fan verloren, je oma was helemaal wezenloos van je!!! 
Wat was ze trots geweest als ze dit nu nog had mogen meemaken en natuurlijk ook je opa. 
Toen je pas met Astrid ging vroeg ze aan mij: “Heb je Ed z’n nieuwe vriendin al gezien? 
Leuke maid he?!! En ze ken goed leren joh!!” 
 
Nu gaan jullie trouwen en wij wensen jullie een leuke dag en heel veel geluk voor de 
toekomst. Zes maanden op reis. Geniet ervan en pas goed op jezelf. 
 
 
Groetjes Cora en Tom 
 
 



Lieve Astrid en Edwin, 
 
In 1991 is het allemaal begonnen. Toen 
kwam wij bij elkaar in de klas op HBO 
Bedrijfkader in Utrecht op de Grave van 
Solmstraat. We hebben daar slechts 2 jaren 
samen doorgebracht want je had als één 
van de weinigen in 2 jaar je diploma 
gehaald. Dit is weer typisch Astrid! Wat ze 
in haar hoofd heeft gehaald moet gebeuren, 
dus een 2-jarige opleiding wordt ook in 2 
jaar gehaald (liefs nog minder).  
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Gelukkig bleven we vriendinnen ook al was 
jij inmiddels aan het werk bij Texaco en 
studeerde ik nog even door (HBO is toch 4 
jaar? …). Onze vriendschap ontwikkelde 
zich en eens in de maand of vaker gingen 
we het Rotterdamse nachtleven in. Eerst 
logeerde ik bij je ouders en later kreeg je 
een eigen appartement op de 16e verdieping 
met een mega uitzicht over Rotterdam. 
 
Stappen deden we eerst bij Sorbonne, en 
vervolgens dansen bij Plan C. Later gingen 
we naar en Bolwerk. En natuurlijk de 
laatste nachtbus terug naar huis. Natuurlijk 
kwam je ook naar Amersfoort en daar 
moesten ze toch wel wennen aan zo’n 
stadse meid van ruim 1.80 m. gekleed 
volgens de laatste mode mét hoed of pet. 
Nu was het ook een vreemd gezicht wij 
naast elkaar in de stad., een soort Mini en 
Maxi. Maar lol hebben we zeker gehad in 
de jaren dat we samen hebben gestapt. Ik 
heb vele discotheken en kroegen in 
Rotterdam mogen bezoeken maar ook 
Amersfoort en omgeving heeft vele 
kroegen en één discotheek, Starlight in 
Nijkerkerveen. Daar dansten wij op de 
geluidsboxen op het podium hoog boven 
het publiek. Snap soms nog niet hoe we dat 
durfden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weekendje kamperen in Enkhuizen 

 
Maar naast het stappen gingen we ook 
gewoon op stap. 
 
Ik put even uit mijn geheugen… 
Koninginnedag én nacht in Amsterdam, 
een weekendje kamperen in Enkhuizen met 
de trein, en winkelen tot we er bij neer 
vielen. Dat laatste bracht ons in Londen 
waar we met de KLM Cityhopper vanaf 

Rotterdam Airport naar toe vlogen in 
slechts 3 kwartier. Volgens mij zijn we in 
totaal 4 keer samen geweest, steevast het 
weekend tussen onze verjaardagen. Eerst 
gingen we de bekende 
bezienswaardigheden bekijken, dan 
shoppen op Bondstreet om vervolgens in 
ons kroegje Brewmasters te eindigen met 
echt Engels biertje. En op zaterdagavond 
moest er gestapt worden dus Londense 
discotheken hebben we ook nog onveilig 
gemaakt en natuurlijk met de engelse 
nachtbus terug naar het hotel.  
 
Één keer hebben de oversteek met onze 
moeders gemaakt. Alle 
bezienswaardigheden nog een keer bekeken 
maar ook nieuwe zoals het dorpje 
Greenwich in Londen. We hebben vorig 
jaar tegen elkaar gezegd dat we samen nog 
een keer naar Londen moeten gaan, dit jaar 
gaat het er niet van komen maar het staat 
bovenaan mijn verlanglijstje! 

Andere vakanties hebben we ook gehad!  
Zo stonden wij als twee zombies op het 
station van Alassio in Italië. Beiden 
herstellend van de ziekte van Pfeiffer. We 
hebben ons heerlijk 2 weken laten 
verwennen door de Italiaanse koks van ons 
hotel die nauwelijks Engels spraken en ons 
ook niet konden vertellen wat er op ons 
bord lag. Dat was elke keer weer een 
verrassing. We hebben deze weken heerlijk 
geluierd en op het strand gelegen en als we 
zin hadden ondernamen we een tripje, 
bijvoorbeeld naar Monaco met de trein of 
fietsen naar Pietra Ligura. Daar waren we 
bijna bezweken aan de verleiding om mee 
te gaan met de zomertoer van radio 3, 
jammer... We zijn nog wel even op de radio 
geweest en om 10.00 uur ’s morgens al 
tipsy van de wijn. 
 
Ja, Astrid soms had je een vakantie waar je 
activiteiten moet verrichten waar je achteraf 
toch beter niet aan had kunnen beginnen.  
 
Ik doel dan op onze gezamenlijke 
wintersportvakantie in de Zwitserse bergen 
van Flums. Skiën is iets wat je moet liggen 
en je had wat moeite met die lange latten. Je 
was wat onhandig met die lange dingen, dat 
resulteerde in vele valpartijen en een 

bloedneus voor Jannie die een 
elleboogstoot kreeg bij het verlaten van de 
lift. Maar met elkaar was het toch een 
gezellige week al zul je, denk ik, nooit meer 
op de lange latten staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen zijn we ook een weekendje naar 
Parijs geweest, rond begin mei. Vreemde 
dingen maakten we mee, …. Koffie 
drinken met enkele ‘heren’ van het Franse 
Vreemdenlegioen, of met twee Ghanesen 
waar we bijna niet meer vanaf kwamen. En 
tot slot met een Nederlandse jongen die 
vlak bij ons hotel woonde, ‘even’ wat 
drinken. Het werd wat later.. 

Astrid naast een officier van 
het Franse Vreemdenlegioen. 

 
We hadden samen vaak de neiging om in 
vreemde avonturen terecht te komen maar 
dat maakte het allemaal een erg leuke en 
spannende tijd.Tsja, en toen kwamen de 
mannen in ons leven….. Eerst Hans en 
later Edwin. Het stappen nam af en ook de 
logeerpartijen verdwenen. Maar onze 
vriendschap is gebleven. Nu kunnen we 
terug kijken op een ontzettend leuke tijd die 
we samen hebben gehad en ik hoop dat we 
nog lang vriendinnen kunnen blijven.  
Astrid & Edwin, jullie staan aan de 
vooravond van één van de spannendste en 
mooiste dagen van je leven, jullie trouwdag. 
Maar na deze dag komen er voor jullie nog 
meer spannende dagen, jullie wereldreis. 
Wij wensen jullie een prachtige tijd. 
 
Liefs  
Hans en Linda Keijmel – de Jonge 
   



Juli 2005 te Rozenburg 
 
Betreft: ingezonden brief. 
 
Hoi Astrid en Edwin, 
 
Wanneer jullie dit lezen zijn jullie op weg voor een half jaar. Wij vinden dit 
helemaal te gek voor jullie! Wij, Ruud en Yvonne, Marvin, Jurgen en 
Christa, wensen jullie dan ook veel reisplezier en een onvergetelijke 
periode in jullie leven.  
 
Hoe maakte ik, Yvonne , kennis met Astrid en later, veel later met Edwin! 
 
Het begon in de zomer van 1974 op camping Familyland te Hoogerheide, 
hier leerde ik Ruud kennen en we kregen “iets”. Ruud was met moeder, 
zus en zwager en de twee kids, Astrid en Tommy, op vakantie op 
Familyland. Jij , Astrid was toen 4 jaar jong en een heel lief klein meisje.  
De jaren erna heb ik je heel veel gezien, daar jouw oma veel bij jullie was 
en Ruud en ik ook regelmatig langskwamen. Verder hebben we met de 
familie regelmatig sinterklaas en kerst en natuurlijk de verjaardagen met 
elkaar gevierd. Toen wij trouwden in 1978 was jij erbij! Toen kwam de 
periode van logeren en onze katten, Dumpy en Glenny, jij was er stapel op, 
snoepjes geven en je veters als speelgoed gebruiken, heel erg vroeg op 
zondagochtend! ( jaren later toen wij zelf kinderen kregen, kwamen wij er 
achter dat het toch niet zo vroeg was!)  
 
Je bent ook nog wel eens mee geweest naar Familyland met ons, naar 
onze caravan. Helaas waren jurken toen “hot” en kon je daarom niet echt 
veel ondernemen op de camping, autowassen ging net in je jurk! In de loop 
der jaren ben ik je gaan zien als een vrouw van deze tijd, je was al vroeg 
alleen op pad, toeren door het land, toeren door Europa en later toeren 
over de wereld! Je had ook een passie die Ruud en ik ook jaren beoefend 
hebben, het stijldansen. 
 
Toen, ineens kwam Edwin erbij. Hij viel volgens mij gelijk goed onze familie 
binnen! Jullie zijn nu getrouwd en dat doe je niet zomaar, dus ook bij jou, 
Astrid valt hij nog steeds in de smaak. (grapje) Nu op reis, en niet zoals 
Edwin dagelijks doet (deed) van klant naar klant, nu gaan jullie van land 
naar land. Wij zullen jullie blijven volgen en tot ziens! 
 
Dikke kus van ons allemaal en van je “tante” Yvonne. 
Bijlage: foto’s om ons niet te vergeten! 

 
 
 
 

 
Edwin & Astrid, 
  
"Vroeger " met oudejaarsavond of een verjaardag bij jullie thuis Edwin, dat herinner ik me zo goed! Wij ( de 
kinderen )gingen naar jou kamer met zakken vol snoep en chips. Elke keer schrokken we ons weer rot van 
de gekke aap van jou. Later heb ik 'm nog eens gezien,  
hij was eigenlijk helemaal niet zoooo groot als ik altijd  
dacht!!! Of was ik soms groter geworden dan die aap?  
Leuke tijden waren dat.  
 
Wat ik me ook nog goed kan herinneren was dat jij met  
een spijkerjas aanliep met ACDC erop, ik had er nog nooit  
van gehoord maar ja het was wel stoer. 
 
Dat was vroeger en nu ga je trouwen (hopelijk niet in de  
ACDC jas!!).  Ik wens jullie een zonnige dag, veel geluk  
en natuurlijk een fantastische reis. 
 
  
groetjes en veel liefs, 
Patricia Dietvors 
 
en natuurlijk ook van Bert, Julian en Kirsten. 
 

 Hallo Edwin en Astrid, 

Hier een berichtje van Simone. 

Ik vond  het erg leuk dat ik een uitnodiging kreeg 
voor jullie bruiloft en nu dan een half jaar samen 
op reis. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk zullen 
hebben. Doe een beetje voorzichtig, want je weet 
het maar nooit in die landen. 

We zullen heus wel regelmatig een bericht van 
Gert en Tina krijgen, hoe jullie het maken.  

Ik wens jullie verder alle geluk van de wereld.  

Liefs en groetjes 
Simone 
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BACHELOR’S Hoewel er veel doden 
waren gevallen was er 
toch even tijd voor een 
licht gevoel van 
euforie.  En ach, ze 
wisten waar ze aan 
begonnen. It was a 
dirty war… 

PLAYING A “DIRTY 
PAINTBALL WAR” 

 - VERVOLG - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolg van voorpagina. 
en zo zal er een speler overblijven. Zijn team heeft gewonnen. 
Er mag niet geschoten worden van dichtbij ( 5 meter ). Dit in 
verband met de pijn, gheheheheheheh…. en als iemand 
geraakt is roept ‘ie HIT. Daarna mag je niet meer op diegene 
schieten en kan ‘ie snel het veld verlaten. Wat een spel. 
Meteen nam iedereen positie in. De een lag nog beter 
ingegraven dan de ander. Sommigen waren al schietend over 
het slagveld aan het rennen. Soms ging iemand maar niet 
‘dood’. Soms wel, maar dan werd er ‘voor de zekerheid toch 
nog maar even geschoten’. 
Na deze slachtpartij was het tijd voor een drankje. Na de 
verplichte frisdrank gingen we nog een keer hetzelfde 
oorlogsritueel herhalen. Daarna weer pauze, en toen ontdekten 
we het bier. Dat was beter. Zeker tegen de pijn. Heel goed… 

 
Na een paar 
rondjes en een paar 
biertjes was het tijd 
voor een ander 
spel. ‘Capture the 
flag’ was de 
nieuwe uitdaging. 
Twee vlaggen, 
twee teams, 
dezelfde mee-
dogenloze mentali-
teit. Shoot to kill.  
 

En nog eentje extra… Kogels 
zat…… Zo werden de 
vrienden steeds wilder. 
Oergevoelens kwamen naar 
boven. Brillen besloegen en 
er was een beetje bloed. En 
veel, heel veel verf. De kist 
met balletjes werd alsmaar 
leger. Maar ach, het zou geen 
gepaste vrijgezellendag-
activiteit zijn, als de 
toekomstige bruidegom geen 
speciale behandeling zou 
krijgen Gelukkig was onze 

generaal zo attent om een konijnenpak voor Edwin 
tevoorschijn te toveren. Yeah baby, ‘Hunt the rabbit’ !!!! 
Whieeehaaaaa, dit was het moment waar we allemaal op 
gewacht hadden. De instructies waren duidelijk. We gingen 
met z’n allen op het konijntje jagen. Als het konijn iemand 
raakte moest diegene uit het spel. als wij het konijn raakten 
mocht het konijn niet uit het spel. Ghehehehe. Alleen als het 
konijn nadrukkelijk om genade smeekte zou het spel gestaakt 
worden. En oh ja, het konijn kreeg 2 minuutjes voorsprong. 
Nadat het konijn weg rende vertelde de generaal ons 
glimlachend dat we natuurlijk niet uit het veld moesten gaan 
als het konijn ons raakte, maar gewoon door moesten knallen. 
Ai ai ai, arme Edwin. Iedereen keek elkaar nog even grijnzend 
aan, om vervolgens de maskers op te zetten en de wapens van 
‘safe’ af te halen.  
 
Daar was ‘ie.  Onze bunny. 
Alsof  ‘ie wist dat het zijn tijd 
was. Taktaktaktak. De jagers 
verloren controle over 
zichzelf. Er werd volop 
gekermd door onze bunny, 
maar niemand leek het te 
horen. Splash. Weer een 
blauwe vlek erbij. HIT, HIT, 
HIT. Riep ‘ie nog…Maar 
genade was geen gemeengoed. 
De bunny moest dood. 
Na het afgesproken teken 
kwamen de jagers ineens uit 
hun roes en stopten met 
schieten. Het konijn gaf het 
op. Het spel was gespeeld.  

 

 
 
Nog vol met adrenaline verliet iedereen het veld. Na nog en 
laatste rondje werd er gegeten en gedronken, en maakten de 
mannen zich klaar voor Amsterdam by night. 

 



VRIJGEZELLEN-ASTRID
 

Ja, daar sta je 
dan met je 
hoedje, cape en 
pamflet. Dan 
krijg je het een 
beetje warm, dat 
kunnen wij heus 
heel goed 
begrijpen… Je 
weet tenslotte 
nog helemaal 
niet waar je in 
die outfit alle-
maal nog naar 
toe moet. 
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Er wordt geparkeerd in Delfshaven en ja,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
daar ziet ze in de verte al wat bekends….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met hoedjes en wapperende toetertjes….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid vind het toch wel leuk al die 
bekende meiden te zien. Ze vergeet haar  
uitrusting en gaat lekker over tot het 

bijkletsen met iedereen…. En u weet hoe 
lang dát kan duren met een paar van die 
dames onder elkaar….  

 

 
 
Omdat het buiten wat fris wordt geniet 
de groep binnen verder van een volgend 
drankje en de ‘luxe bittergarnituur’. 
 

 
 
Om half zes weet As eindelijk wat de 
avond haar verder gaat brengen… Een 
avondje lekker dineren onder het genot 
van een cabaretvoorstelling in 
Schellings, dat 1 deur verderop zit.  
 

 
 
Mensen die daar wel eens zijn geweest 
weten dat ook het ‘feestvarken’ van 
ieder gezelschap door de cabaretgroep 
‘in de schijnwerpers’ wordt gezet. 
 
 

 
En Astrid was met haar studie, voorgenomen 
huwelijk ÉN wereldreis van een  half jaar, 
natuurlijk een aantrekkelijk ‘onderwerp’ om 
een paar keer op terug te komen…. 
 

 
 
En dat werd dan ook veelvuldig gedaan. De 
cabaretgroep heet trouwens “Dan maar zo.” 
en is zeer zeker een aanrader, voor als u ook 
eens iets te vieren heeft! (nee wij krijgen 
hiervoor geen geld van ze) 
 

 
 

 
 
Astrid heeft het naar 
ons idee in ieder 
geval prima naar 
haar zin gehad. Ze 
hoefde geen enorme 
‘vrijgezellenavond-

opdrachten’ te 
vervullen of 
gigantisch voor gek 
te lopen. (U kent dat 
wel.) Nee, eigenlijk 

kon ze eindelijk eens even lekker een avondje 
relaxen, lekker eten en lachen om de 
cabaretgroep. En dat had ze volgens ons ook 
wel nodig. Geen extra stressssssssss want dat 
heeft ze al genoeg (gehad) deze dagen. 
’t Was gewoon goed…. 
 
 
 



DE RUGZAK VAN EDWIN……….. 
Tja, Wat moet je nou zeggen over zo'n 
collega. Fanatiek in zijn werk en 
buitengewoon goed "gehumeurd" als alles 
op rolletjes loopt. Heel herkenbaar 
trouwens! Maar owee als de klad in de 
handel komt , ga maar rennen en houd je 
vast. Zo kan ik mij een actie periode 
herinneren, een actieperiode ja. Dan 
verkopen wij voor minder begrijpt u en 
dat voor dezelfde service en 
kwaliteit. Edwin pakt dan zijn rugzak, een 
handvol actiebladen en hij stroopt het 
Noordwesten af voor slachtoffers. 
Diezelfde slachtoffers merken dan dat 
het helemaal niet gaat om de actie of de 
service of de kwaliteit. Neeeee om 
Edwin! Die goed gehumeurde vent uit 
Rotterdam. De adviseur uit dat gebied die 
hen bijstaat met raad en daad. Die tips 
geeft en creatief zijn klanten helpt. 
 
Tja wat moet je nou zeggen over zo'n 
collega. Fanatiek in vakantie houden en in 
swingen in de disco! Heel herkenbaar 
trouwens! Maar owee als iemand anders 
dan naar huis wil gaan. Zo kan ik me een 
avond herinneren in Barca, een "klein" 
stadje aan de Spaanse stranden. Edwin 
swingt over de vloer en wuift je dan 
goedenacht en tot morgen. Het slachtoffer 
in dit geval is diegene die moe is en naar 
huis wil. Het slachtoffer besluit toch maar 
om nog even te blijven want die goed 
gehumeurde vent uit Rotterdam sleept je 
door de laatste uurtjes heen. 
's ochtends loopt het niet op rolletjes want 
we moeten van de hotelkamer 
verdwijnen maar Edwin pakt zijn rugzak 
en stroopt gewoon weer de stad af 
op zoek naar nieuwe "slachtoffers". 
Edwin en Astrid veel plezier op jullie reis 
en oooh Edwin... vergeet je 
rugzak niet !!!! 

De meneer en mevrouw Sinterniklaas op reis Krant  19 augustus ‘05 

 

 
COLLEGA EDWIN…. 

 die Edwin en Ongelooflijk wat een stap
Astrid gaan maken, 6 maanden op “hun” 
reis! Als collega en maatje wil ik graag 
vertellen hoe ik Edwin heb leren kennen 
als een fijne collegae. Ongeveer 2.5 jaar 
terug maakte Edwin de grote stap om bij 
de specialisten voor de schoonmaak-
bedrijven te komen, voor hem was dit een 
stap die hij niet snel zal vergeten. Edwin 
had geen idee hoe het zou zijn om op de 
specialistische markt te werken t.o.v de 
reguliere markt. Edwin zou 
verantwoordelijk zijn voor regio Noord 
Holland, Utrecht Amsterdam en Almere, 
een redelijk groot gebied waarin hij zou 
gaan acteren tenminste als hij niet in de 
file zou staan, hier had hij gruwelijk de 
pest aan en met name als er geen Mc 
Donalds was (daar is hij vaste klant, 
broodje mac kroket). In het begin ging 
Edwin mee op pad met collega Bertil om 
een aantal klanten in Amsterdam en 
Utrecht te bezoeken. Iemand die deze 
steden kent weet waar je dan terecht kunt 
komen, precies bij de bootjes in Utrecht 
en op de wallen in Amsterdam! 
Grootspraak volgde dan al snel, zoals een 
ieder Edwin kent. Hierna nog enkele 
biertjes en de introductie in 
schoonmaakbedrijvenland zat er op, dit 
beloofde wat voor de periode die nog zal 
komen!. Tijdens feestjes en vergaderingen 
welke we regelmatig hadden in Heerlen 
en in den lande was het altijd weer 
gezellig, niet zeiken maar gezellig dansen 
en een stuk of wat biertjes. Natuurlijk 
werd het altijd laat en we gingen altijd als 
laatste naar de kamer (wel aardig 
zwalkend). Hij zorgde altijd dat zijn 
directe collegae niet zouden verslapen en 
zouden slaapwandelen, toch top voor een 
echte rotterdammer!, bedankt nog. 
Natuurlijk was het ook gewoon werken, je 
kon veel leren van Edwin, zijn manier van 
benaderen naar potentiële slachtoffers, ze 
motten gewoon kopen en niet zeiken. Bij 
vragen kon je altijd terecht en hij bijna 
altijd een antwoord of idee  had waar je 
wat mee kon. Tijdens de vele praatjes 

kwamen er ook spontane ideeën uit de 
club, sauna, Barcelona, en skiën. Over de 
sauna bezoeken zal ik weinig vertellen 
maar Barcelona …… Hij is niet moe te 
krijgen!, elke avond flink stappen in de 
discotheken rondom de Ramblas waar de 
nodige biertjes (ongeveer €10.00 per stuk) 
erin vlogen alsof het niets was en 
natuurlijk dansen, Edwin is niet op stap 
geweest als hij niet tussen al die 
bloedmooie dames heeft kunnen dansen 
en zijn kunsten heeft vertoond. Na 2 uur 
te hebben geslapen weer de stad in, hè 
strand daar kunnen we wel liggen. Shit 
geen zwembroek bij ons dan maar in de 
onderbroek. Edwin was natuurlijk snel 
potentiële slachtoffer voor een 
aantrekkelijke masseuse welke hem op 
het strand zou gaan masseren en Edwin 
had hier natuurlijk veel zin in, onder groot 
plezier van zijn collegae. Zon, zee, strand 
en een massage van een mooie vrouw zijn 
de ingrediënten voor een gezonde man, en 
in zo’n onderbroekie is dat natuurlijk 
“lullig”. Het kon hem niets schelen en 
heeft enorm genoten. Zoals een ieder kan 
lezen is Edwin een gezellige collega en 
we zullen hem dan ook veel aan hem 
denken als hij met Astrid op reis is. 
 
Bij deze wens ik jullie een topvakantie !! 
 
 
 Edwin blijft plakken aan  
 het plafond van de wereld…. 

 Oostenrijk
elden  

.……. 

a, lach er maar om, het had  
og veel gekker kunnen aflopen…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
In  
g
dezelfde  
regels…
 
  
 
 J
 n



Een stukje schrijven over deze twee, 
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 dat valt voor mij echt nog niet mee. 
Edwin driftig??? 
 
Edwin moet een jaar 
of acht geweest zijn, 
toen de volgende 
gebeurtenissen zich 
voordeden: 
 
Tante Nel en Tina 
(moeder van Edwin) 
met de kinderen 
Astrid, Stephan en 
Edwin gingen in de 
auto van Nel (Tina 
had nog geen 
rijbewijs) 
boodschappen doen. 
De kinderen zaten op 
de achterbank, Edwin 
in het midden. Nel 
moest opeens flink 
remmen en Edwin 
schoot tussen de 
voorstoelen. Er 
waren toen nog geen 
veiligheidsgordels. 
Van schrik riep 
Edwin toen: Joh, 
tante Nel, jij met je 
ouwe rot auto! 
 
Edwin komt tussen 
de middag uit school. 
Enige kennissen 
hadden koffie en een 
borrel gedronken bij 
Tina. Edwin zei tegen 
tante Nel: “ik stik van 
de dorst”. Nel zei: “ik 
heb nog een beetje 
Seven-up”. Edwin 
nam een slok, maar 
het was Anisette 
(toen een echt 
vrouwendrankje). Nel 
liep al naar haar fiets 
om weg te gaan, want 
ze wist dat er wel een 
reactie kwam van 
Edwin. En ja hoor, 
ineens riep Edwin; 
“godver tante Nel!” 
en ging als een speer 
achter haar aan. 
 

Ik ken ze alleen uit collegiale sferen, 
maar ik ga het natuurlijk toch proberen. 
Edwin en Astrid zijn een heel leuk stel, 
Edwin is lekker relaxed, je kent het wel.  
Edwin nog bedankt voor het leveren in nood  
van de goede plastic zakken, 
door jou heeft Julien tijdens de verhuizing van D&vS  
alle papiersnippers in kunnen pakken. 
Maar Astrid is toch wel een verhaal apart, 
daarvan moet me nog wel iets van het hart. 
Nee Astrid , je hoeft echt niet te schrikken, 
het zijn maar wat kleine dingetjes  
die ik op heb kunnen pikken. 

 
Ten eerste was je een hele fijne, gezellige collega  
voor mij, en helaas is dat nu alweer voorbij. 
Maar als je bij het secretariaat met je spullen aan komt, 
komt er een complete spraakwaterval uit je mond. 
Dan vroegen we of je het nog een keer rustig uit kon 
leggen, en het even in samenhangende zinnen kon 
zeggen. Een beetje chaotisch was je soms wel, 
en sommige dingen vergat je ook weer snel. 
Maar we leerden er mee om te gaan, 
en controleerden de stukken extra  
voor ze op de post werden gedaan. 
Je bezorgde Babs ook nog wel eens wat pret,  

dan was je weer met je magische vingers bezig geweest en bestanden kwijt van het net. 
 
Verder wil ik ook nog even kwijt, 
dat ik heel veel bewondering voor je heb, beste meid. 
Want zo’n zware studie naast een volledige baan, 
dat heb je toch mooi maar even gedaan. 
Het waren voor jou en ook voor Edwin zware jaren, 
zes jaar studeren en kennis vergaren. 
En dan ook nog slagen met een zeven, 
inderdaad één reden om een feestje te geven. 
Nu is dat gelukkig allemaal achter de rug, 
kijk alleen maar vooruit en niet meer terug. 
 
Peter en ik wensen jullie een hele fijne reis en alle geluk, 
maar volgens ons kan dat niet meer stuk. 
Astrid, hopelijk een reis met weinig of geen migraine, 
en als het toch zo is laat je dan lekker door Edwin verwennen. 
 
Heel veel geluk en een fijne en vooral veilige reis. 
 
Peter en Ada 
 
Naar goed D&vS-gebruik zijn wij bij de collega's van Astrid met de pet rond gegaan om 
haar een huwelijkscadeau aan te kunnen bieden. Het resultaat is, dat we een goedgevulde 
trein kunnen meegeven, zodat Astrid en Edwin onderweg niet op een houtje hoeven te 
bijten.  
 
De afscheids- 
bijdrage uit  
de PV-pot 
is er ook  
nog aan 
toegevoegd  
als extra 
appeltje voor 
de dorst.  

Jan en Nel Kluit. 



BORIS PLOMPEN 
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Adres van Malakka: 
Puck van Heelstraat 154 

3077 MG Rotterdam 
Tel. 010 483 34 88 
Fax. 010 479 78 18 

Van:  “Boris Plompen” Bplompen@daasluis.nl
Verzonden: donderdag 11 augustus 2005  12:35 
Onderwerp: Astrid 
 
Hierbij even een bevestiging aan de mensen, die een warm plekje in hun 
hart hebben geschonken aan Astrid en derhalve hebben aangegeven mee 
te gaan naar het afscheidsetentje aanstaande vrijdag. Diederik, hou op met 
dat gejammer !!  In tegenstelling tot eerdere berichten gaan we om 19.00 uur 
(en dus niet om 19.30 uur) eten bij Malakka op de Kop van Zuid (zie kaartje 
hieronder). We verwachten, dat de kosten voor het buffet en drinken 
ongeveer € *** zullen bedragen. Met ieders goedvinden willen wij de kosten voor dit Laatste Avond- 
maal voor Astrid verdelen onder de aanwezigen. Vergeet niet, ze gaat natuurlijk met ONBETAALD verlof... 
Wij willen iedereen dan ook vragen om dit bedrag contant bij te hebben, aangezien de communicatie  
met onze gastheren/vrouwen naar verwachting niet al te soepel zal verlopen.  
Bedankt voor jullie medewerking !  
 
Arwin en Boris 
 

 
----------------------------------Voor Astrid en Edwin ------------------------------------ 

 
 Het voelt waarschijnlijk een beetje raar, 

maar het afscheid van Daamen & van Sluis is nu daar. 
Hoewel we het erg jammer vinden dat je ons gaat verlaten, beste meid, 
willen we toch nog wel het een en ander kwijt. 
Arwin en Boris hebben hun best gedaan om wat en specifieke Astrid 
dingen te verzinnen, 
hou je maar vast want nu gaan we beginnen. 
 

 Ten eerste wat dingen over je werk, 
in sommige zaken was je heel erg strek. 
Je was voor de klant een ongelooflijke Pietje Precies en ontzettend 
gedreven, 
maar ook wat chaotisch en je wist niet altijd waar je spullen waren 
gebleven. 
Als naar aanleiding van een fax een klant hing aan de bel, 
zei je, momentje hoor, ik pak hem even snel, 
Maar dat snel wilde niet altijd lukken en riep je momentje nog hoor, 
en dat ging soms wel eens een poosje zo door. 
Heel vreemd vonden wij dat niet, 
als je de enorme stapel paperassen op je bureau ziet. 
 

 Verder was je een kei op de computer met je magische handen, 
want regelmatig miste je wat belangrijke bestanden. 
But computer, but computer, was dan de meest gehoorde kreet, 
en je baadde dan in het zweet. 
Gelukkig maar dat er een back-up bestaat, 
zodat het bestand niet echt verloren gaat. 
 

 In je werk had je iets wat je heel graag deed, 
voor jou heel leuk, maar voor de klanten leed. 
Voor de nabestaande alle pijn,  
maar jij vond het toch wel leuk om successie aangiftemedewerkster te 
zijn. 
Dan nog het vaktechnisch overleg, daar was jij altijd voor, 
maar dat ging tot jouw grote ergernis dikwijls niet door. 
 

 Je mobiele telefoon was een verhaal apart, 
daarover moet ons nog iets van het hart. 
Als jouw telefoon begon te bellen, 
begon je hartslag al te versnellen. 
Want waar had je dat ding nou ook weer gelaten, 
en zocht je in alle mogelijk hoeken en gaten. 
En had je hem dan eindelijk gevonden  en was je in gesprek gegaan, 
dan was het met de batterij ook vaak gedaan. 
 

 Nog even iets anders als het mag, 
en dat gaat over jouw eetgedrag. 
Je maakte soms hele lange dagen, 
en dan begon de inwendige mens ook wel eens te knagen. 
Er werd dan een maaltijd van thuis meegebracht om lekker op te eten, 
nou dat hebben ze bij jouw op de afdeling wel geweten. 
Voor pasta, pizza’s met knoflook en salami was je niet bang, 
en dat was na het opwarmen goed te ruiken op de gang. 
 

 
Ze lagen het loodje bijna door die sterke geur, 
en sloten daarvoor snel hun deur. 

 
 Dan nog je eeuwige mandarijnentic, 

daarvan kregen je naaste collega’s soms de hik. 
Edwin lag ze voor je klaar zodat je ze niet kon vergeten, 
maar het waren er zoveel dat een ander ze op moest eten. 
Daarbij kwamen nog de fruitvliegjes tot grote ergernis van Boris, 
ja, die kleine oranje dingen bezorgden toch nog heel wat sores. 
 

 Drop was ook een van je makke, 
je at het liefst leeg hele zakken. 
Maar helaas was dat niet zo goed voor je tanden, 
en het gaf ook van die zwarte randen. 
Je vullingen vielen daar spontaan van uit je mond, 
wat te veel is natuurlijk ook niet gezond. 
 

 Tijdens je afstuderen heb je hier veel vroeg in de morgen of in het 
weekend gedaan, 
en is diverse keren het alarm afgegaan. 
Maar dat mocht de pret niet drukken, 
het moest en zou je allemaal lukken. 
We bewonderen het heel erg zoals je het allemaal het gedaan, 
zo’n zware studie naast een fulltime baan. 
Ondanks je migraine ben je maar heel weinig thuis gebleven en ging je 
maar door, 
terwijl een ander compleet knock-out zou liggen hoor! 
Ondanks dit toch met een prachtige zeven geslaagd, 
daar wordt natuurlijk niet over geklaagd. 

 
 Verder herinneren we ons nog iets over een deuk, 

dat vond jij minder leuk. 
Je had al heel snel door, 
van de dader ontbrak natuurlijk elk spoor. 
Maar nadat je je bronnen had aangeboord, 
werd de dader al vrij snel opgespoord. 
De boosdoener was te vinden dicht bij huis, 
nee, nee, we zeggen niet wie het was bij Daamen & van Sluis. 

 
 Tot slot nog iets over jullie geweldige plan, 

we schrokken daar toch wel even van. 
Wat een reis! En zoveel avontuur! 
vol wonderschone bezienswaardigheden en verschillen van cultuur. 
We hebben geprobeerd om het voor jullie in kaart te brengen op onze 
manier, 
en wensen jullie een hele goede reis en heel veel plezier. 
Natuurlijk ook een fantastische trouwdag en veel geluk toegewenst van 
ons allemaal, 
dit is nu toch echt eindelijk het einde van ons rijmend verhaal. 

 
Collega’s Daamen & van Sluis 

mailto:Bplompen@daasluis.nl


Wisten jullie dat…. 
• Edwin geboren is op 23 augustus 1969. 
• In de Kievitstraat in Strijen. 
• Hij 4070 gram woog en 58 cm lang was. 
• De huisarts toen nog gewoon thuiskwam. 
• Er toen ook al beschuit met muisjes was. 
• Er ook al gezegd werd op wie hij lijkt. 
• Dit later geheel anders zal zijn. 
• Een normale ondeugende jongen was. 
• Toen al graag in het zwembad zat . 
• Daar nu nog profijt van heeft. 
• Op huisnummer 13 woonde. 
• Daar tot op heden geen last van heeft. 
• Hij de kleuterschool geheel heeft doorlopen. 
• Ook de lagere school heeft afgemaakt. 
• Hij al vroeg een sportman was. 
• Voetbal en judo waren zijn sporten. 
• Hij daar best goed in was. 
• Als linksbenige een goeie linksbuiten. 
• Ook als laatste man (jongen) goed uit de voeten kon. 
• In regionale elftallen heeft gespeeld. 
• Een voorwedstrijd op ‘t Kasteel in Spangen heeft gespeeld. 
• Met 5-1 verloor maar wel HET doelpunt maakte. 
• Ook een liefhebber van dansen was. 
• Maar dan wel met zijn moeder. 
• Dat sport later steeds minder zijn aandacht kreeg. 
• En de meisjes steeds meer. 
• Toen naar de middelbare school in Dordrecht ging. 
• Verhuisde van Strijen naar Willemstad. 
• Vrijdagavond en zaterdag werkte bij Karwei. 
• En daarom nu zo graag klust. 
• Een periode heeft gehad met veel krulhaar. 
• Dat dit nu weer terugkomt. 
• Een auto reed van het merk Talbot. 
• Bij dichte mist in een kettingbotsing kwam bij Moerdijk. 
• Er gelukkig heelhuids vanaf kwam. 
• Zijn auto niet, die was total-loss. 
• Ook een Opel Ascona heeft gereden. 
• In militaire dienst zijn vrachtautorijbewijs heeft gehaald. 
• Opgeleid is tot hospik. 
• Hij daarna geen bloed meer kan zien. 
• In diensttijd als EHBO-er bij de 4-daagse in Nijmegen was. 
• Daar ’s avonds graag een biertje dronk. 
• En daardoor zelf ook eerste hulp nodig had. 
• Als hij weer uitgestrekt lag bij te komen . 
• En daarom Toetanchamon werd genoemd. 
• Een lange periode veel naar de disco in Hoogstraten ging. 
• Meestal weer thuiskwam als het al licht werd. 
• Toen dus al veel in het buitenland kwam. 
• Ging werken in een schoenenwinkel. 
• Na enige tijd bedrijfsleider werd. 
• En dit jaren heeft gedaan. 
• Er een schoenen ‘tic’ aan heeft overgehouden. 
• Nu al weer jaren in de schoonmaak ‘zit’. 
• En het uitstekend naar zijn zin heeft. 
• Zelfs familie en vrienden krijgen ongevraagd advies. 
• En indien gewenst een demonstratie. 
• Het wel en wee van de laatste jaren is wel bekend. 
• Daarom is dit nu het ‘happy end’. 
 
Tina en Gert Sinterniklaas 
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Dit is voor de bruiloftskrant,  
van baby tot waar Astrid nu is aangeland. 
 
Lieve Astrid, 
 
Dit is een greep uit ons assortiment, 
wij hopen dat je er blij mee bent. 
Vanaf deze plek wensen wij jullie veel plezier en geluk, 
Dan kan vast en zeker jullie droomreis ook niet meer stuk. 
Veel liefs van je pa en ma xxx 
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Best bruidspaar, 
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Eindelijk dan toch die lange reis, samen op het levenspad. En  Er was eens….. een pienter stel. 
Die, geloof het of niet, ze wisten het wel. 

Waar gaan we heen in de zomer van ‘05? 
In ieder geval naar een land of vijf. 
Nu worden het er zeker wel tien. 
& zullen ze ook heel veel gaan zien. 
Allereerst gaan ze ook nog trouwen 
Samen aan een toekomst bouwen. 

Trein neemt de plaats in van boot. 

Reizend gaan ze een flinke moot. 
In goede conditie wel te verstaan. 

Dat het jullie heel goed mag gaan! 
 

natuurlijk de reis die jullie nu gaan maken. Was het de vorige reis  
als vriend en vriendin dan is het nu als man en vrouw. 
 
Rusland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mongolië 
 
Yindi, Ilona en ik wensen jullie 
Het alle beste toe in het  
verdere leven. 
 

Hans en Yvonne                                                                   
Nu jullie eindelijk jullie lang  
verlangde droomreis gaan maken,  
willen we jullie nog een aantal weetjes en tips mee geven. 
 
CHINA ( Het land van de reizende zon = Yindi) 

Tellen in het Russich : een-odin. 
twee-dva, drie-tri, vier-chetyre, vijf-
pyat, zes-shest, zeven-sem, acht-
vosem, negen-devyat, tien-desyat. 
 
Chinees: xiexie- dankje, gong-aub, 
wen lu-de weg vragen 
  

   
                  
Verder hebben we vernomen via reisverslagen dat je moet oppassen in Nepal.  
Een regering die afgezet is en terrorisme zijn de voornaamste bronnen van onrust.  
Graag zien we jullie na al die maanden  heelhuids terug, dus pas aub op !!! 
www.netherlandsconsulate.org.np  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook Yindi wil graag nog even het woord nemen:  
Als jullie in Tibet zijn en jullie zijn in de gelegenheid, willen 
jullie dan een kaartje naar me sturen voor mijn plakboek? 
Alvast bedankt en een dikke toet. Yindi 

 
Rest ons alleen jullie nog een zeer mooi en indrukwekkende reis toe te wensen.  
Geniet er van en zorg dat jullie heelhuids thuiskomen met vele mooie verhalen.  
Met vriendelijke groet, Ilona, Sjaak  & Yindi 
 

http://www.netherlandsconsulate.org.np/


Deze foto is genomen in Salou. Daar gingen Astrid en ik heen toen we 
eindexamen Havo hadden gedaan. In afwachting van onze diploma gingen wij 
alvast een weekje bruin bakken en feest vieren. Ik geloof dat we wel zeven 
flessen zonnebrand hebbeen opgemaakt, omdat we bang waren om te verbranden. 
We lagen dan ook  wel hele dagen te bakken op het strand en ‘s avonds gingen we 
eten in het hotel en daarna stappen  tot diep in de nacht. Meestal werden door een 
jongen van het hotel thuis gebracht,maar 1 keer was hij er niet bij. We liepen 
samen door de verlaten straten van Salou tot er opeens een auto met 2 enge 
mannen vlak achter ons bleef rijden. We wisten niet wat te doen en ze bleven 
maar achter ons rijden en rare dingen roepen. Ik zei tegen Astrid: “rennen”!!!! 
Astrid zei:  “dat kan ik niet, want ik heb een minirok aan”. Ik zei: “dat geeft niet 
als je bang bent kan je alles”. Dus wij renden zo hard we konden. Gelukkig kwam 
er toen een andere auto aan met een man die in de gaten had wat er aan de hand 

was en die ging voor die enge mannen rijden. Veilig aangekomen bij het hotel bonkten we zo hard we konden op de hoteldeur en toen 
liet de nachtportier ons snel binnen. Het avontuur had wel indruk gemaakt,want in die vakantie heb ik ook nog een keer een 
nachtmerrie gehad waarin ik Astrid heb wakker geschreeuwd met: “Er zit een vent onder mijn bed!” Al met al is het een hele leuke 
vakantie geweest en toen we terug kwamen konden we mooi gebruind ons diploma in ontvangst nemen. 
 

Dit is een foto van de vliegvakantie naar Griekenland. Het 
was ook weer een vakantie van zonnebaden en feest 
vieren. Je kon er echt geweldig uitgaan. De ene discotheek 
was nog mooier dan de andere. Sommige hadden zelfs 
buitenzwembaden. Echt een geweldige tijd. 
 
Tot slot een foto van de eerste backpack-vakantie. Astrid 
ging een maand op Interrail. Eerst ging ze met Simone 
richting Frankrijk. Na een week kwam ik erbij en de laatste 
week viel Simone weer af en gingen Astrid en ik samen 
nog even verder. We hebben die vakantie heel veel gezien 

we hebben bijvoorbeeld Rome in 1 dag gedaan en volgens mij hebben we echt alle mooie 
bezienswaardigheden daar gezien en de mooiste zelfs 2 keer. 

Veel geluk, Birgit 
 

GOEDE REIS, ASTRID & EDWIN SINTERNIKLAAS….. 
Hopelijk nog na genietend van een 
mooie en bijzondere dag, wensen wij 
jullie – op de zogenaamde 
huwelijksreis – een goeie en veilige 
reis. Wij hopen echt dat jullie de 
avonturen gaan beleven die jullie van 
tevoren niet konden verwachten. Via 

het weblog gaan wij jullie van 
dichtbij volgen en houden we jullie 
(toch) een beetje op de hoogte van 
het Nederlandse en jullie ons van het 
wel en wee onderweg. Voor de 
(extra) ontspanning onderweg en de 
lange reisuren kun je altijd naar een 

stukje muziek luisteren. Er is voor 
elk wat wils… Nogmaals goede reis, 
veel plezier en dat het maar een 
bijzonder mooie reis en ervaring mag 
worden. 
 
Michel, Simone & Alyssa 

 
 
Om in de sfeer van het reizen te blijven, heb ik een paar reismomenten opgezocht.  
Het reizen zat Astrid al vroeg in het bloed. Foto’s van 3 jaar Interrail. 

 
1 Creatief een comfortabele  

slaapplaats gezocht in de trein, tijdens 
 interrail 1992. 

 
2.  Voor de sacre cour in Frankrijk. Bepakt en bezakt  

  tijdens interrail 1992 
3.  Een potje kaarten tijdens treinreis op weg naar Bolzana,  Italie tijdens interrail 1994 

4. Sneeuwpret tijdens de zomervakantie op de Stelvio in Italie. Je krijgt er wel een koude kont van…. 
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Wat kan ik 
allemaal vertellen 
over onze 
vriendschap met 
Astrid en Edwin. 
Laat ik beginnen 
met Astrid. Ik 
leerde haar 
kennen in Plan-C 
en we konden 
elkaar nog niet zo 
goed toen ze 
meeging met de 
bus (!) naar 

Spanje. Het klikte gelijk en ik wist dit 
wordt een vriendschap voor het leven. We 
hebben veel gelachen maar ook hebben 
we over heel veel zaken lekker 
"geboomd". We hebben samen aardig wat 
vakanties (Spanje en Griekenland) achter 
de rug en tochtjes gemaakt (Istanbul en 
Euro Disney). Zij moest me meeslepen 
naar wat "cultureels" want ik lag liever op 
het strand, achteraf had ze wel altijd gelijk 
want het was altijd de moeite waard. 
Tijdens deze vakanties (het waren 
misschien niet de meest spannende 
landen, maar toch hebben we het nodige 
meegemaakt. Karpatos: sleutels kwijt van 
het appartement en weer gevonden bij de 
bakker, boottochtje met windkracht 10 
(nou ja of minder maar de golven waren 
zeer hoog) met een taxichauffeur op de 
heentocht afspreken dat hij je ’s nachts 
om zo en zo laat komt halen en deze er 
ook nog staat). Calle d'Or: voetbal kijken 
in de kroeg, iedereen oranje, weer eens 
uitgeschakeld, niet het mooiste weer maar 
wel heel gezellig. Istanbul: beschoten met 
katapult in achterafstraatjes, naar een 
disco waar 10 man waren. Astrid vond het 
wel altijd heel irritant dat ik binnen 5 
minuten in slaap was en zij nog een tijd 
moest wakker liggen. Wel elke avond 
lekker uit eten en naar de kroeg of dansen 
in de disco. Op de terugweg in de trein 
deden we altijd een lolly in ons mond en 
op de foto, helaas kan ik deze foto niet 
meer vinden. 
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Astrid zal nooit iemand veroordelen en 
heeft een hart van goud. Ze zal altijd voor 
je klaar staan (Edwin trouwens ook) en is 
heel attent. Verder heb ik veel 
bewondering dat ze haar studie heeft 
volgehouden en afgerond. 
 
Edwin hebben we leren kennen bij het 
afscheid van Brigitte. Ik moest even de 
kat uit de boom kijken, of hij wel goed 
zou zijn voor Astrid (nou en dat is hij). 
We vinden hem een toffe peer. Nooit 
sjaggie en hij geeft zalige barbecues. 
Verder vinden hun huis helemaal super 
tof en te gek ingericht. 

Ook al zien we elkaar soms een hele tijd 
niet, als we elkaar weer spreken is het 
gelijk weer als vanouds. We gaan ze zeker 
missen, maar deze wereldreis past 
helemaal bij ze en we hopen dat ze een 
supertijd tegemoet gaan, maar dat weten 
we wel zeker. 
 
Even een belofte zwart op wit (beloven 
we al jaren, maar nu staat het hier 
duidelijk): na jullie reis gaan we jullie een 
avond in de watten leggen en gaan we 
uitgebreid voor jullie KOKEN! 
 
Een fantastisch dag met de bruiloft 
toegewenst met mooi weer en een 
superreis. 
 
Veel liefs en dikke kussen, 
Carin, Ron en Kai 
 

 
 

 
 

 
 

Edwin´s look is steeds beter geworden. 
Vroeger (18 jaar geleden) was hij echt het 
‘lelijke eendje’ tussen zijn vrienden. Hij 
had toen een enorme lange rode lok. Hij 
kon maar moeilijk een vrouw aan de haak 
slaan. De rollen zijn nu lange tijd 
omgekeerd. Waar anderen kalig en dikkig 
werden, groeide hij uit tot een mooie 
zwaan met uitstraling. 

 
Ik waardeer Edwin 
om zijn positieve blik 
op het leven. Hij heeft 
tact en weet dingen 
altijd op een nette 
manier te verwoorden 
zodat hij wel zijn 
mening geeft maar 
daar niemand mee 
kwetst. Bovendien is 
het iemand waar je 
altijd op kunt rekenen 
en een leuke persoon 
in gezelschap. 
 
Frappant om te zien hoe vrouwen nu 
direct op hem afkomen en hem brutaal 
zonder angst en gene toespreken. Ik sta 
daar soms echt versteld van. 
 
Martin, Petra en Anne Groeneweg 
 

 



             vakantie 1986 
 
  
 
 
Datum vakantie:    Augustus 1986 
Beginlocatie: Strijen  
Eindlocatie: De Koog, Texel  
Afgelegde route: R´dam, A´dam, den Helder 
Afgelegde afstand:  206 km 
Verblijf: Kampeerterrein “”Kogerstrand”” 
Deelnemers: Marcel, Edwin & Pam  
Bezochte attracties: Discotheek de Toekomst, Metro,  
 Question & de berenkuil 
 
Opmerkingen : Regen, heeel veel regen de eerste 2 weken. // aankomst op zaterdag // na 1e avond stappen zonder 
geld // zondagochtend brood geleend bij paar meiden uit Strijen // nog geen pinautomaten, postkantoor was 
gesloten // van ons laatste kleingeld Hfl.2,35 zak patat gekocht voor de zondagavond // marcel & pam wachten die 
avond tot Edwin slaapt en beroven hem van zijn plakjes kaas // met z’n drieen slapen in een 2 persoonstent // Bas, 
Sjoerd + & Pieter-Jan staan op andere camping // we ontmoeten elkaar in discotheek “”Metro”” // Zonnebril 
houden we op tijdens dansen // geluiden van Lessons in love (level 42), the final countdown (europe),Kiss (prince), 
borderline (madonna), bad boy (miami soundmachine), rollen over de dansvloer. // om 21:00 uur is het eerste 
muurtje van lege glazen gereed // ’s-Middags tot 16:00 uur Chinees eten want dan is het goedkoop // verder patat , 
uitsmijter of een uienkruier/hawai-broodje bij de bakker.// Edwin heeft een oogje op Sandra (Kim???) // Marcel 
brengt ’s-Avonds een  paar jaar oudere “”anti-madonna”” meid naar huis // later valt een leuke duitse op zijn 
Boris Becker Look.// Zelf  ga ik in het bos vogelen met Helene v/d Bilt uit Utrecht. // overdag slenteren door het 
dorp  // Marcel drinkt nu 1 op 1; biertje+jenever=kopstootje // edwin & Pam gaan naar de receptie om de vakantie 
met 1 week te verlengen // dat lukt!!! // vertellen Marcel dat het helaas niet kon // Marcel besteed die avond zijn 
laatste geld aan kopstootjes // Andere ochtend Marcel toch nog blij gemaakt Met 1 extra weekje // Geld laten 
overmaken van spaarrekening // ‘’s-Middags drinken we voor de tent imitatie blue curacao & pisang ambong met 
sinasappelsap // Bah!! // Dat vond Edwin dus ook bovenop die ene duin // We waren trots dat we zo goed voor 
onszelf konden zorgen // op de heenreis waren we gebracht door Edwin zijn ouders tot aan de boot // terug met de 
trein van den Helder naar Rotterdam // Marcel zijn vader kwam ons ophalen // daar staan we te wachten voor het 
centraal station in Rotterdam: ruitjasjes , ciac-schoenen, lijkbleek,  hoestend en proestend vertelden  we  in de auto 
onze  verhalen   // We hadden het niet beter kunnen doen… 
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In  
1988  
wisten we  
natuurlijk al  
dat bier  
(€0.68)  
in  
2005  
onbetaalbaar  
zou zijn.... 

 
Stappen in de "Fendertse hoeve" 

te Fijnaart (1988) 

 
 

Weer geen kogelgaten in mijn toegangspas, 
maar wel 33 in mijn alfa................. 

 



Beste Astrid en Edwin, 
 
Of moeten we zeggen beste mijnheer 
en mevrouw Sinterniklaas? Hierbij 
een kleine bijdrage aan deze 
huwelijkskrant. Het ging nog bijna 
mis want druk, druk druk.... en  oh ja., 
we willen ook nog een stukje 
schrijven voor de “ Krant van 
trouwend Nederland”.  Maar wanneer 
was de deadline ook alweer? Oeps.. 2 
weken geleden. Dus nog even 
doorzwoegen tot in de nachtelijke 
uurtjes. De kopij is gelukkig nog net 
op tijd voor het ter perse gaan van 
deze speciale krant. 
 
De meeste herinneringen heb ik 
natuurlijk aan Astrid. Exact weet ik 
het niet meer maar ik denk dat het 
alweer zo’n 13 jaar geleden is dat we 
elkaar voor het eerst hebben ontmoet. 
Dat was in de Oude Haven in Plan C 
waar we allebei met grote regelmaat 
kwamen.  
 
Een korte greep uit de herinneringen: 
 
Plan A, B of C 
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Astrid, de keuze waarheen in het 
weekend te gaan was vast geen 
moeilijke voor jou. Plan C kwam 
eigenlijk altijd voor welk ander plan A 
of B dan ook. Zover ik mij kan 
herinneren was jij altijd wel in de 
buurt van de dansvloer en waar anders 
was daar de juiste gelegenheid voor.  
In de zomer op het terras was 
trouwens ook niet te versmaden dan 
kom je nog eens wat mensen tegen. 
Toevallig was ik daar ook weer met 
mijn buurman Rene. 
 
Party till you drop 
Donkere rookwolken pakten zich 
samen boven de Evenaar....  Ik heb het 
hier natuurlijk over de straat in de 
Oosterflank. Hier werd door Rene 
menig feestje of etentje gehouden  en 
werden vanwege de barbecue met 
grote regelmaat dikke rooksignalen de 
hemel ingestuurd (of waren het de 
spekpannekoeken?). Dat was “Rene’s 
Place”,  “the party zone”. Rene een 
tijd lang de motor achter dit 
groepsgebeuren  mocht dan wel een 
beetje een vreemde kwibus zijn maar 
dankzij zijn feestjes heb je naast een 
aantal andere vrienden je beste 
vriendin Jannie ontmoet. De 
vriendschap met Rene is inmiddels al 
lang voorbij samen met die te veel 
gemiste uren slaap van toen.  
 

Caribean evenings 
Jij en Jannie waren allebei gek op dansen. Dus waarom geen  cursus “ Caribean”  dansen. 
Zo heb je mij gestrikt (moeilijk was dat overigens niet)  om ook mee te gaan als jouw 
danspartner. Dat caribean dansen was heel gezellig  maar ging jou toch een stuk beter af.  
Echt problematisch was de opwarmronde: de foxtrot. Ik denk dat je zelden een danspartner 
hebt gehad die zo’n klunzig bochtenwerk had als ik. Maar gelachen hebben we wel. 
 
Op de lange latten in Zwitserland 
Het betere bochtenwerk kwam in Zwitserland. Nee, deze keer geen dansen maar skiën. Een 
grandioos idee : met de hele club op wintersport. Ruimte genoeg  in een groot chalet met 
alles erop en eraan. Volgens mij was het voor jou maar ook voor Linda, Nathalie en Jannie 
de eerste keer op de ski’s. Dat bochtenwerk was toch iets anders dan dat je gewend was. ‘s 
Avonds was iedereen volledig uitgeteld dus niet al te laat naar bed. Maar er gebeurde ‘s 
nachts vreemde dingen in het chalet. Herinner je Fido Dido nog? Hierover meer in een 
andere Column in deze krant. De vakantie was in ieder geval een groot succes. 
 
Edwie ? 
Ik heb nooit geweten dat je zo avontuurlijk aangelegd was maar een solo trektocht door 
Indonesië is toch geen standaard vakantie. Een knap staaltje van lef om dit in je eentje te 
doen. Dat doe je waarschijnlijk geen tweede keer meer. Logisch want sinds een aantal jaren 
is daar  Edwin. En wat een geluk dat Edwin ook zo van avontuurlijke verre reizen houdt. Ik 
heb Edwin de afgelopen jaren leren kennen  als een plezierige vent met een gezellige 
babbel. Jullie houden het wel uit met elkaar. Na de stap van het gezamenlijk kopen van een 
huis hebben  jullie nu de stap genomen om te trouwen. Dit is al een heel avontuur maar 
jullie beginnen gelijk goed met een huwelijksreis waar menig mens jaloers op zou zijn. Een 
wereldreis van een half jaar. 
 
Daarmee rest mij en natuurlijk Andrea om jullie een hele goede en fijne reis toe te wensen. 
Tegen de tijd dat jullie terugkomen zijn jullie waarschijnlijk zoveel ervaringen rijker en zal 
het wel weer heel erg wennen zijn om terug te zijn in Nederland. Neem er de tijd voor. Tot 
dan! Misschien dan weer eens een Hollands etentje plannen met Jannie, Marco, Peter en 
Jacqueline? Dat was ook altijd erg gezellig. Of misschien een jaren ’70 party?? 
 
Groetjes en veel plezier! 
Marco, Andrea & Jelle 

 
 
 
 
 
 



Wist u dat…? 
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• Er op 1 augustus 2001 opeens 
een nieuwe collega door de gang 
liep. 

• Haar naam Astrid Koomans 
bleek te zijn. 

• Haar komst helemaal niet was 
aangekondigd. 

• Dit een typisch geval van 
Daamen & van Sluis is. 

• Nieuwe collega’s vaak op deze 
manier hun intrede moeten doen 
bij D&vS. 

• Ik snel aan haar gewend was. 
• Zij ‘n leuke collega bleek te zijn. 
• Zij een tikkeltje chaotisch is. 
• Zij heel enthousiast is. 
• Zij meteen voor leuke dingen te 

porren is. 
• Zij heel hard gestudeerd heeft. 
• Dit een enorme opgave is naast 

een fulltime job. 
• Zij na 6 jaar eindelijk klaar is. 
• Dit heel wat migraineaanvallen 

heeft gekost. 
• Dit ook heel wat leuke week-

einden als beloning heeft 
opgeleverd. 

• Zij graag met mensen omgaat. 
• Zij soms lastige klanten heeft. 
• Zij ook gekke klanten heeft 

(bijv. de Rosenkransjes). 
• Zij goed is, maar niet gek. 
• Zij een groot verantwoordelijk-

heidsgevoel heeft. 
• Zij niet tegen oneerlijkheid kan. 
• Zij zeer avontuurlijk is ingesteld. 
• Zij de reizen maakt, die ik zou 

willen maken, maar ‘t niet doe 
omdat ik er te schijterig voor 
ben. 

• Ik heel veel bewondering voor 
haar heb. 

• Ik Astrid en Edwin van harte 
feliciteer met hun huwelijk. 

• Zij van hun trouwdag iets heel 
bijzonders hebben gemaakt. 

• Zij niet van traditionele dingen 
houden. 

• Zij overal een zeer persoonlijke 
tint aan weten te geven. 

• Ik hen samen veel geluk wens. 
• Ik hoop dat ze na 35 jaar 

huwelijk nog net zo gelukkig 
zijn als ik. 

• Ik Astrid en Edwin een 
fantastische reis wens. 

• Ik hoop dat we na de reis een 
leuk contact buiten de werkvloer 
kunnen opbouwen. 

• Ik er niet aan twijfel, dat Astrid 
een geweldige baan zal vinden. 

• Ik haar een “normale” werkgever 
en leuke collega’s toewens. 

• Er op 12 augustus 2005 een zeer 
gewaardeerde collega de deur 
uitliep bij D&vS. 

• Ik haar heel erg zal missen. 
 

Greet Rijshouwer 

Laatste wintersport? 
Door uw razende reporters uit Barendrecht: We gaan even terug in de tijd. In 
maart 1996 heb ik de eer gehad om de eerste en tevens, denken wij, de laatste 
wintersportvakantie van Astrid mee te mogen maken. Dat laatste wordt duidelijk met 
de volgende fotoreportage:  
 
Foto A: 
Hier laat Astrid te duidelijk zien waar 
Flums in Zwitserland ligt. Dat de chauffeur 
(reporter zelf) niets meer zag was even 
niet belangrijk. Het is gelukkig goed 
gegaan. 

 
Foto B: 
Astrid “de Bruijn” in actie. Soms had 
Astrid genoeg van het skiën, dan ging ze 
liever verder met zwemmen. Dat het 
niet zo snel meer ging maakte voor 
Astrid niets uit. 

 
Foto C: 
Op de piste had Astrid een leuke jongen 
leren kennen die ‘s morgens vroeg al in de 
keuken op haar wachtte om te gaan skiën. 
Van de jongen hebben we niets meer 
vernomen, maar je ziet toen al waar Astrid’s 
voorkeur naar uit ging (sorry Edwin)!  

 
Foto D: 
Hier ziet u een foto van een ongeval. Het volgende is toen gebeurd;  tijdens het 
uitstappen uit de stoeltjeslift heeft Jannie (zeer goede vriendin van Astrid?) een 
elleboog ontvangen op haar neus. Het was tot bloedens toe. Mag u raden wie de dader 
was (een hint; ze is net getrouwd!!). 
 
De vakantie was toch een groot succes en erg gezellig!   
 
Wij wensen jullie, Astrid en Edwin,  
veel reisplezier en geluk in jullie verdere lange huwelijksleven. 
Peter, Jacqueline en Niek Wolters. 



 
Dear Dirk, 
 
It's a very cool day today 
here, for it's going to rain 
this afternoon. In hot 
summer, such weather 
always bring people with 
pleasant feeling. 
 
According to the Chinese 
Name System, usually a 
Chinese name made up of 
2 or 3 words, very few 4 
words, the minority people 
sometimes have more than 
5 words. Different from 
western tradition, in a 
Chinese name, the first 
word is family name, while 
the rest words are personal 
name, very rare the family 
name with 2 words. 
 
I make the two Chinese 
names for your friends, 
which follows Chinese 
custom. They are as below, 
with phonetic symbols and 
Chinese meaning: 
 
EDWIN:  
艾德闻 /ai/ /də/ /wen/ 
Meaning: he is famous, 
because of having a good  
reputation of virtue 
 
艾：surname 

德：virtue 

闻：famous / reputation 
 
 
ASTRID:  
司蕊 /s/ /re/ 
Meaning: the pronunciation 
of the name in Chinese is  
very sweet. Some pretty 
Chinese girls would like to  
have 蕊 as their names. 
 
司：surname 

蕊：pistil of flower 
 
I hope you and them will 
like the names. :) 
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Mijn naam is Dirk Kik en ben de sparringpartner van Edwin op dinsdagavond als we gaan 
zwemmen in het Inge de Bruin Sportfondsenbad te Barendrecht. Via Leo Schouten heb ik Ed en 
Astrid leren kennen. Nou dat is altijd reuze gezellig. Als Astrid zat te blokken voor haar studie 
kwam Edje lekker zwemmen. Soms was Astrid het leren ook beu en kwam ze gezellig mee 
zwemmen. Heel  relaxed met z`n vieren. 
  
Die Ed kan er wat van joh. 50, 60 of 70 banen van elk 25 meter is peanuts voor hem. Maar ja, 
dan heb je ook nog LEO, nou met moeite hoor die 30 of 40 banen. Hoeveel banen ik zwem? Tel 
die van Ed en Leo bij elkaar op  en deel dat door drie, dan heb je mijn aandeel. Je weet hoe Ed 
is, ziet er altijd sportief uit, dus dat bleef bij de dames in het zwembad ook niet onopgemerkt. Je 
zou ze eens moeten zien in rijen achter Edje aan zwemmen en Leo en ik maar kijken. Tja voor 
ons een teleurstelling. 
 

De meeste pret hadden wij  tijdens het wedstrijdje met Inge de 
Bruin. Wij zwemmen joh... als gekken.. en Inge verloor. Wat 
triest, ze ging toen ook pardoes het bad uit.  
 
Na afloop van het zwemmen moeten we natuurlijk dat vieze 
chloor water wegspoelen met  koffie een colaatje of af en toe een 
whisky. Niet zomaar een whisky maar eentje van Dirk uit 
Frankrijk, botermals!! Zo lekker!! Of zoals laatst van Leo uit 
Schotland. Echte malt ! . 
  
Nou even iets anders over hun reis door Azië. Super geweldig is 
dat. Nou Astrid dan weten we tenminste waar onze 
belastingcenten blijven. Het is  jullie van harte gegund. Leuk hoor 
met zo`n Anatov vliegtuig  waarbij de deuren niet goed sluiten en 
de brandstoftanks lekken als een mandje (joke!!). 
  
Ik ben zelf vorig jaar in China geweest. Heel boeiend land. Ik heb 

daar ook Chinese zakenpartners en een tolk die ik erg goed ken. Misschien weten jullie dat in 
China bijna alle namen een betekenis hebben. Zo heb je bijvoorbeeld het jaar van de aap of het 
feest van krokodil of het Lentefeest als alle bloesems aan de bomen hangen. Dus heb ik aan 
mijn Chinese vriendin gevraagd wat de betekenis is van de namen EDWIN en ASTRID. >>>>>> 
  
Groeten Dirk Kik 

 

 
Cheers! 
 
Ivy 



Edwin en Astrid,  
‘n geweldig stel! 
Toen we de brief kregen 
met de vraag of we wat 
wilden schrijven voor de 
“Meneer en mevrouw 
Sinterniklaas op reis”-
krant, dacht ik, oh jee, wat 
gaan we schrijven. Voor 
mij als collega zijnde is het 
nog wel te doen, maar voor 
Eef wordt het moeilijk. Die 
heeft jullie misschien 2 keer 
ontmoet bij een D&vS-
feestje. Nou valt er 
natuurlijk genoeg te 
schrijven over het reilen en 
zeilen bij D&vS, er zou 
zelfs een soap-serie over 
gemaakt kunnen worden. 
Maar het is de bedoeling 
iets over jullie te schrijven. 
Wat dus ook al moeilijk 
wordt, want ikzelf heb 
Edwin ook maar 2 of 3 keer 
ontmoet. Maar ik ga m’n 
best doen om het een en 
ander voor jullie neer te 
zetten. Astrid begon 4 jaar 
geleden bij D&vS op de 
fiscale afdeling. Al snel 
bleek dat het een gezellige 
spontane meid is en ze is 
ook zeer creatief. Ze kan 
namelijk heel goed met 
papier-maché  
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▲ Astrid met wel héél 
interessant werk 

 
overweg. Als er een baby of 
zelfs een volwassen mens 
gemaakt moet worden (van 
papier-maché hebben we 
het nu over), roep Astrid 
erbij, dan komt het 
helemaal goed. Er is het een 
en ander in elkaar 
gefabriceerd door Astrid 
voor collega’s die gingen 
trouwen. En als er in de 
familie een feestje was, was 
ze ook wel te porren om iets 

leuks te maken. En nu hebben 
wij iets voor haar en Edwin 
moeten fabriceren waarvan 
we hopen dat het in de smaak 
is gevallen. Dat heeft voor 
ons heel wat voeten in aarde 
gekost. Ga maar eens een 
landkaart vinden waar heel 
Azië en Rusland een beetje 
redelijk opstaan. En dan heb 
je eindelijk iets van internet 
geplukt en wil je het uit laten 
vergroten, mogen ze het bij 
Multycopy niet kopiëren 
vanwege copyright. Ik heb 
met m’n liefste gezicht nog 
tegen de man gezegd: “maar 
ik vertel tegen niemand dat u 
het hebt gekopieerd!?” Nou, 
daar trapte hij mooi niet in. 
Maar uiteindelijk is het goed 
gekomen.  
 
En ja, een feestje bouwen met 
Astrid lukt ook wel. We zijn 
15 juli 2005 bij het concert 
van U2 geweest. Het was al 
een feest om er te komen. 
Astrid is namelijk 2 keer 
verkeerd gereden. Zij zou 
rijden, want zij wist de weg. 
Ik blij, ik hoefde niet op te 
letten (dacht ik). Maar het 
was ook een beetje mijn 
schuld dat we verkeerd 
gingen. Ik zat namelijk lekker 
met haar te beppen waardoor 
ze de afslag miste. En de 
tweede keer stuurde ik haar 
de verkeerde kant op. Maar 
ja, we zijn er gekomen. En 
we waren nog ruim op tijd 
ook. Het was een geweldig 
goeie show. Alleen maar 
goede oude en nieuwe 
nummers en met een 
fantastische lichtshow. We 
zijn lekker uit ons dak 
gegaan. Vooral toen het 
nummer “One” kwam was 
Astrid niet meer te houden. 
Voordat we thuis waren was 
het half 2. Dat is voor mijn 
doen heel erg laat, maar het 
was echt onwijs gezellig. En 
Astrid, ik hou je eraan, als ze 
weer komen gaan we er weer 
naartoe. 
Als we kaartjes kunnen 
bemachtigen tenminste. 
 
Ja, wat kan ik over Edwin 
schrijven. Het is een 
gezellige vent, met een vlotte 
babbel en hij kan lekker 
mini-golfen.  

Doordat ik heb meegeholpen om jullie cadeau te maken, heb ik het 
een en ander op internet gezien en gelezen over de landen die jullie 
aan gaan. Het ziet er allemaal schitterend uit en ik denk dat jullie 
heel wat mee gaan maken. Ik vind het heel moedig dat jullie dit gaan 
ondernemen. 6 maanden weg van huis en familie. Ik zeg het eerlijk, 
ik zou het niet durven. 2 weken vakantie is voor mij lang zat, om 
over Eef nog maar niet te spreken.  
 
Wij wensen jullie heel erg veel plezier op jullie reis. Geniet ervan!! 
We hopen dat jullie na jullie reis een keer contact met ons willen 
opnemen. Wij willen natuurlijk alles horen over wat jullie beleefd 
hebben. En Astrid, ik zal je gezellig gebabbel bij D&vS heel erg 
missen. Het zal een stuk saaier zijn. 
 
Groeten, Eef, Corrina en Nicky 

Accountants&Belastingadviseurs kantoor zoekt:

 Internationaal Belastingadviseur 
Omschrijving : 
Wij zijn op zoek naar een belastingadviseur met minimaal 3 jaar 
ervaring in lantefanteren. Ons team bestaat momenteel uit 25 
medewerkers (die zeer weinig uitvoeren), waaronder vier AA-
accountants en twee FB belastingadviseurs. Ons cliëntenpakket 
omvat een grote verscheidenheid aan bedrijven, zowel nationaal als 
internationaal die zeer ontevreden over ons zijn. Wij adviseren en 
begeleiden op administratief en fiscaal gebied indien wij dit 
noodzakelijk achten. Op internationaal niveau werken wij nauw 
samen met kantoren in o.a. Duitsland, Zwitserland en het Verenigd 
Koninkrijk.  

Uren per week : Direct: 0 uur / Indirect: 60 uur 

 
Wij bieden : 

- een leuke, afwisselende baan in een prettige feest-sfeer 
met jonge rokende en rokkenjagende collega's; 

- zo af en toe een (zakelijk) uitje in het buitenland 
(bijvoorbeeld Malta) behoort tot de mogelijkheden; 

Wij vragen : 
- Iemand met het Golf Vaardigheids Bewijs; 
- Iemand die rookt; 
- Iemand voor wie niet werken geen probleem is. 

Locatie : 
• Zuid-Holland  

Branche : 
• Juridisch  
• Accountancy  
• Fiscaal 

Sollicitatiewijze : 
• Elektronisch  
• Telefonisch  
• Schriftelijk 
 

Na een eventueel positief sollicitatiegesprek laat een arbeidscontact 
nog enige maanden op zich wachten. Het wegpikken van klanten 
bij je huidige werkgever wordt zeer op prijs gesteld. 



Met Ketel I jenever & Agio tippies op ‘n eiland geland. 
Geen idee waar we nu weer waren beland. 
 
Enge verhalen over duikers die niet waren teruggekeerd 
Wij deden toch nooit iets verkeerd? 
 
We wilden gewoon 2 weken lekker luieren op een strand. 
Daar was toch niks mee aan de hand? 
 
Samen lekker een stukje zwemmen. 
Tussen Barracuda's die niet konden remmen. 
 
Tussen Barracuda's die niet konden remmen? 
Dat werd al gauw heeeeel hard zwemmen. 
 
Zo snel mogelijk naar de kant. 
en blijven zitten op die rand!!!! 
 
Geschokt zaten we daar nog 2 weken op het strand. 
Met een tippie in de ene en een Ketel I in de andere hand. 
 
En nu wisten we het  toch echt  heel zeker, 
we waren in Bonaireland 
 
Edwin & Pam – Bonaire 1997 
 
 

 
 
HOLIDAY RAP   
mc Miker G & DJ Sven  (texel 1986) 
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We celebrate seven weeks Miker G and Sven 
We took a holiday with all our friends 
It was a time to relax and let your worries behind 
Exactly seven weeks or something crossed my mind 
It was the shine of the time we never forget 
One morning our parents kicked us out of our beds 
We told them it was stupid, don't play the fool 
But the answer was short: you got to go to school! 
"G"'s running up and down and everybody knowRappin', 
rockin', poppin' in the street-kid-show 
Miker "G" rocks the house and you know what I'm saying 
Now when he's on the mike there is no delaying 
So you better run to see him in your neighbourhood 
He's rappin', rockin' all the way to Hollywood 
He, check it out, these are the words we say 
You scream with us: we need a holiday! 
 
We gonna ring-reng-a-dong for a holiday 
Put your arms in the air and let me hear you say 
We gonna ring-reng-a-dong for a holiday 
Put your arms in the air and let me hear you say 
We gonna ring-reng-a-dong for a holiday 
Miker "G" and Sven were here to stay 
We gonna ring-reng-a-dong for a holiday 
He, check out the new style we just play 
We are going on a summer holiday, 
if you want to go, yoh Sven 
We're going to the soos, wapen van strijen,  
alcazar, and we take a little piece of Rotterdam. 
 
We are going on a summer holiday,  
if you want to go, yoh Sven 
We're going to the vossehol, fendertse hoeve, rustburg   
and we take a little piece of  Breda. 
 
We gonna ring-reng-a-dong for a holiday 
Put your arms in the air and let me hear you say 
We gonna ring-reng-a-dong for a holiday 
Miker "G" and Sven were here to stay 
We gonna ring-reng-a-dong for a holiday 
 

 
 
 
He, check out the new style we just play 
 
We are going on a summer holiday,  
if you want to go, yoh Sven 
We're going to parkzicht, locomotion, marathon   
and we take a little piece of Belgium 
We are going on a summer holiday,  
if you want to go, yoh Sven 
We're going to the Quack, the ster, oasis hotel  
and we take a little piece of  Amsterdam. RIGHT!!!!!! 
 
 
 

 

Ongeveer 2 jaar geleden vroeg Astrid mij waarom Edwin & ik na 21 
jaar nog steeds vrienden zijn . Ik heb hier lang over nagedacht en  
nog steeds moet ik Astrid het antwoord schuldig blijven. 
 
Ik heb gezocht op het internet naar het woord “vertrouwen”. 
Geen enkele site die dat kon onderbouwen. 
 
Ik heb in verschillende boeken gezocht naar het woord “vrijheid”. 
Ik kwam het tegen , maar dat was alleen voor en na die tijd. 
 
Ik heb geprobeerd in de journaals “positieve berichten" te ontdekken. 
Ja eentje; een president die van het volk mocht vertrekken. 
 
Ik heb op straat  aan mensen gevraagd wat betekent het woord 
“waardering”. Niemand wist het, “krijg maar de tering”. 
 
Ik heb zelfs president Bush nog gebeld met de vraag;  
Kun je echte “vriendschap”  wel delen? 
“Ik snap je vraag niet , kun je hem even mailen?” 
 
Ik heb het antwoord gezocht in echt alle mogelijke hoeken. 
Een echt bevredigend antwoord is nog steeds ver te zoeken. 
 
Tja, het blijft nog steeds allemaal gissen. 
Maar 1 ding weet ik zeker… 
Het komend half jaar zal ik jullie missen. 
 
Pam 



Lieve As, 
 
Dit jaar is het tien jaar geleden dat ik je 
leerde kennen. Het kwam zoals Marco 
van Rees eerder in deze krant al schreef, 
doordat zijn buurman Rene in de zomer 
van 1995 alle ‘vage kennissen’ van zijn 
buurman Marco tijdens het stappen 
plotseling ging uitnodigen om vooral mee 
te komen ontbijten... Daar heb ik je voor 
het eerst ontmoet, op de Evenaar bij 
Marco om een uurtje of vijf, na het 
stappen.  Volgens mij gingen we een 
week later met z’n allen uit eten in één of 
ander vaag restaurant bij de Mullerpier in 
de buurt en tijdens dat etentje hebben we 
volop zitten kletsen en ‘klikte’ het dus 
tussen ons. Vanaf dat moment zijn we 
allerlei dingen gaan ondernemen met die 
hele groep, maar zijn we los daarvan ook 
steeds meer met elkaar gaan optrekken. 
Ach… ik hoef jou daar eigenlijk niets 
over te vertellen… Je was erbij en je weet 
vast nog net zo goed als ik, hoe dat 
allemaal gegaan is. Vanaf het begin af aan 
hebben we samen de grootste lol gehad en 
tot op de dag van vandaag hebben we dat 
nog, als we weer eens met z’n tweetjes (of 
met meer) op stap zijn. Ik heb foto-
albums vol met foto’s met ons tweeën, in 
allerlei leuke situaties, tijdens leuke 
feestjes, van bij de Klerk, van weekendjes 
weg, van middagjes schaatsen, de 
Efteling, Carnaval en vakanties. Ze waren 
allemaal leuk genoeg om te plaatsen maar 
ik kies deze… 
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Je zult misschien denken, nou das lekker, 
kiest ze die twee zondag-ochtend-foto’s 
waar we met een paar onflatterende, 
slaperige katerkoppies op staan….. Maar 
misschien denk je dat ook wel niet en 
denk je net als ik terug aan die gezellige 
zondagochtenden waarop we na het 
stappen (heel vaak) bij elkaar waren 
blijven slapen en we tijdens een laat 
ontbijt nog eens even op ons gemakkie de 
hele avond evalueerden. Dat was gezellig! 
Dat ga ik niet meer vergeten en het leuke 
is dat we het nog wel eens doen en dan is 
het nog net zo gezellig! 
 
Ik vind het moeilijk trouwens om dit 
stukje te schrijven. Het is nu 
donderdagavond en morgen ga je 
trouwen. Ik ben samen met Marco al een  
hele poos bezig met jullie bruiloftskrant 
en heb gedurende het werken daaraan heel 
veel aan onze 10 vriendschapsjaren 
teruggedacht, dat wel. Maar nu ik 
eindelijk al die andere stukjes ‘in shape’ 
heb gebracht weet ik niet waar ik moet 
beginnen en eindigen en is het eigenlijk al 
zover na de deadline (en zo laat op de 
avond!!!) dat ik het ook niet meer voor 
elkaar krijg om dat ‘geweldige stukje’ te 
schrijven dat ik voor ogen had. 
 
Eigenlijk wil ik je gewoon zeggen dat ik 
je een hele fijne vriendin vind. Ik heb niet 
alleen lol met je gehad, ook in rottere 
tijden heb je voor me klaar gestaan en 
dingen voor me opzij gezet. Zelfs Edwin 
heeft in zijn allereerste ‘date-week’ met 
jou een beetje moeten wachten omdat je 
een week bij mij aan het pitten was en dat 
was niet voor de gezelligheid! Ik wil nog 
maar eens een keer zeggen dat ik dat 
zeker niet vergeten ben en waardeer in 
jou. Onze vriendschap is hecht, ook al is 
de hoeveelheid contact altijd variabel 
geweest en hebben we tijden van veel en 
ook tijden van iets minder contact gehad, 
ik zou jou als vriendin niet meer willen 
missen. En dat je nu voor een half jaar het 
land uit gaat, dat vind ik best erg.  
 

 
Maar ja, aan de andere kant is een half 
jaar ook weer zomaar om en dan moeten 
we daarna maar gauw weer een 
weekendje plannen, waarin we voor een 
half jaar bij kunnen kletsen… 

As, ik voelde me vereerd toen je me 
tijdens onze Egypte-vakantie vertelde dat 
je gaat trouwen en dat je mij er als getuige 
bij wilt hebben en ik ga morgen mijn 
allermooiste handtekening zetten! Ik hoop 
dat je een heel fijn half jaar zal hebben 
met veel mooie momenten en ik hoop 
voor mezelf dat het snel om is, maar ik 
hoop voor jou dat het lang duurt! Heel 
veel geluk samen met Edwin en ik duim 
sowieso voor hoofdpijnloze maanden! 
 
En Edwin, 
Ik heb een hoop lol gehad met het maken 
van de krant en de verhaaltjes die je 
familie instuurde. Ik had je wel willen 
zien, als klein bijdehandje! Pas goed op 
Astrid en maak samen een hoop lol! Ik zie 
jullie over een half jaar. Take care!!! 
 
Jannie xxx 
 
 
Zo zo, As en Ed. Wat een verhaal zeg. 
Jullie gaan lekker trouwen. Beetje 
rondreizen. Heerlijk. Echt goed. Ik weet 
zeker dat het een ervaring voor het leven 
zal zijn. Net zoals al jullie reizen 
waarschijnlijk. Maar deze is wel heel 
speciaal.  En ik, ik leer jullie net een 
beetje kennen. Via Jannie heb ik er een 
paar vrienden bij. En een berg stress. 
Whahahaha, die bruiloftskrant. Oei oei 
oei. Best wel onderschat. En dan heeft 
Jannie nog echt het meeste gedaan. Petje 
af. Maar ik heb dus een hele speciale band 
met jullie opgebouwd de laatste weken 
zonder dat jullie dat weten.  Wat een berg 
verhalen kwamen er via de mail binnen. 
Soms werden we helemaal nerveus als we 
weer dat icoontje van nieuwe mail 
tevoorschijn zagen komen. “You’ve got 
mail” Stresssssss. Nog meer content. 
Whahahaha. Wat wel laat zien dat jullie 
een heleboel leuke vrienden en familie 
hebben die er echt veel moeite voor 
hebben gedaan om ons van de allerbeste, 
sappigste en heetste content te voorzien. 
Dat is toch wel iets bijzonders, zoveel 
mensen die zoveel leuke momenten met 
jullie hebben gehad. Dat zegt ook wel iets 
over jullie denk ik. 
 
Nou Ed en As, ik feliciteer jullie met 
jullie huwelijk en ik gun jullie heel veel 
geluk in de liefde en heel veel gezondheid 
in jullie leven. Geniet van de mooie reis 
en geef elkaar onvoorwaardelijk zo veel 
als je kan. Ennuh…… als jullie terug zijn 
gaan we wel ff flink stappen natuurlijk 
he…. 
 
Heel veel plezier en geluk toegewenst, 
 
Marco. 
 



DAG ASTRID EN EDWIN, 
GOEDE REIS, HEEL VEEL 
PLEZIER, PAS GOED OP 
JULLIE ZELF EN OP ELKAAR 
EN TOT OVER EEN  HALF 
JAAR, DUS TOT OVER ZES 
MAANDEN, DUS TOT OVER 
26 WEKEN, DUS OVER 182 
DAGEN, DUS OVER 4368 
UREN, DUS TOT OVER 
262080 MINUTEN EN OVER 
15724800 SECONDEN…. 
DAT IS LANG!!!!!! MAAR 
ONDERTUSSEN HOUDEN 
JULLIE ONS WEL OP DE 
HOOGTE TOCH? VIA JULLIE 

MOOIE NIEUWE  COLOFON 
Deze krant is een 
speciale, eenmalige 
uitgave, naar 
aanleiding van de 
bruiloft van Astrid 
en Edwin 
Sinterniklaas op 19 
augustus 2005.  
 
Deze krant is tot 
stand gekomen 
dankzij de mega-
grote inzet van hun 
familie en vrienden 
en collega’s die het 
‘bruiloftskrant-
comité’ bestookten 
met kopij. 
 
Het bruiloftskrant-
comité bestaat uit 
het duo Marco en 
Jannie, dat menig 
uurtje, vermoeid 
en met lasogen 
achter pc’s heeft 
gezeten om deze 
kopij om te vormen 
tot de krant die u 
net helemaal door 
heeft kunnen 
kijken. 
 
Wilt u iets kwijt  
aan dit comité, dan 
kunt u ze bereiken 
via het emailadres: 
bruiloftskrant@gm
ail.com mits het 
maar geen kopij is 
voor een 
bruiloftskrant. Zij 
zijn namelijk 
voorlopig wel heel 
even uitgeknipt en 
-geplakt *grijnz*. 
 
Toch hebben zij 
het heel leuk 
gevonden om de 
krant voor en over 
As en Ed te maken 
en zullen zij vanaf 
heden wél actief 
zijn op het 
http://asenedopreis
.web-log.nl. Heeft u 
daar nog vragen 
over of hulp bij 
nodig, schroom ze 
niet te mailen. Die 
lasogen zijn 
onderhand ook wel 
weer over.

AS-EN-ED-OP-REIS-
WEBLOG?!?! JA TOCH? 
DAG! TABEE! EN TOT DAN!!! 
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