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DeeLneners aan deze

reis:

Rl-en van HelJster/Gertrud Hennln6s
Wim en Ria Megens
Ruud Janssen
Toos en Harm van Urk
Teun Bruggeman

Ko van Dlnteren
Els Zaalberg van ZeIsl/zus
tr[1] Martens
Johan Drost
Jeanne Panen

TIlIy

Jacobe

Ingrid van Kaam

Anneke Leeuwenberg
I{enk en Anneke Janssen (Henk
I{enk van Gendt
Annenarie Renders
Joke Sporken
SI11 en Jeanne van Vessem
Bertus en Jeanne v.d. Enge1
fne Greefkes
Us van Erp

le oud-voorzitter en ereIld van B.IJ.C, )

Het gezelschap 1s aangevuld met:
El-1y en Rlna Peels

I{ubert Buenen (directeur lJsstadion ttDe Vllertrl
Frans en Karln Bultenkamp (Frans ls onze i-Jsmeester)
I{enk v.d. Engel met Monlca de Kontng (Henk ts de zoon van

onze

Bertus )
dat ThlJs Kouwenberg moest afzeggen L.v,m.

HeeI erg Jammer is
dringende tulnbouw-activiteiten.
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l?,1$ urlrr vertrok de burs van de
firma De hlilde vanaf het parkeerterrein van het sportpark ,, de Vl,iert',,

CIm

Ongeveer om ?l.OCt uturr l,l,wamen we in
Hoek van Hol land een.
H.q'L

in-elecken.

Ue meldde zich bij de incheckbalie met een dikhe envetoppe
met daarin a1 Ie gegevens betreffende onEe reis naar Londen.
Dat had nog heel wat voeten in

aarde voordat alles rond was,

Maar na enig geduld, werd ons de

boardingpas lritgereil,;t, een
j e van hote l " Bonn ing ton ,' Er.l
diverse informatie over Londen,

map
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Na dat we de dourane gepas:;eerd
war-enr vEFVoIgde we onze weg over

roltrappen" met karretjeE volgeladen
fers en taEsen. richting boot.
Daar aangehomen kregen we ren
sLeutell,;aart aangeboden van de betreffende hurt. waar we de lr.ornende
nacht in door aouden brengen.
Zoo eerst maar de bagage naar de hurt,
t 2$.tlt(t utur vertrok de boot.
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BiJ velen werd de int,rendige mens
eerst verzorgd d, rn. v. een hapj e
of een kopje koffie met wat lehhers etc. Daarna op naar de
belastingvriJe r+inkeI. l"let je
boardingpa* kon je naar binnen
ofil voordel ig
drank r cigaretten n parf um etc. te lr.open.
Er was vol.op vertier aan boord.
Rourletten filmo show met vler
dangeressen en eren Eangeres en
dat epeelde eich af in een ware
discotheek. Er werd aL genoten
van een belaatingvrije borrel en
menlgeen waagde zich op de dansvloer. De stemming aat er al
goed irt I Zo t 2.0(r uur in de
nacht gingen de laateten naar
bed,
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s Horgens orn 6, Cr() LrLrr.
"Good morning ladiee and gentlemen.
'

It's six o'cloch, Breahfast will be
served on deck seven f rom 6.3(r urntil
7.S(t ".
Aanh.o,ost Harwich

+ 7.OO uur.

Het was bewolkt en vroeg (6.C!(l
uurr Ned. tijd).
Weer vaste wal
onder onze voeten. Er kwam een
partiJ personrel aan hoord om
de boot weer Echoon te mal,;,en
vmmr de terurgreis. Nadat we de
boot verIaten hadden, Iiepen we
met karretjeE volbepaht richting
douane. Daar stond een rnan of g
c,ns; oF te wachten, Ze lehen te
slapen, l*taar aI gauw bleek. toen
il,r mijn videocamera inschakelde,
cJit niet het qeval te rijn en
stnven op mi j af , ,r Do yoLr Lrnderstand that sign ? ,,. Het uuas
verboden te fil,men in de dolraneruimte. Eenmaal door de douane
heenn konden we ons gang weer

gaan.
Fg.*nsar...."t-ends-n-r..

De burs stond al klaar van de StenaI ine . Jef was on te c hauf f eurr en tou
dat de kornende dagen blijven,
trle [,;.eken nog een$ naar de boot en
dachten wat een joekel is het reg.
t. 8.CtO urur vertrok de burs richting
Londen. We aourden er hest een paar

uur over

kurnnen

doen, wfifit het is

drurh om dere ti j d, verteLde rlef ,
Onderweg vertelde ,Ief over de bijzonderheden die we paeseerden.
Het landschap is gLoniend en de natuurr ie al, verder dan in Nederland,
De brem en hrentebomen staan al in
de bloei. De temperatururr is zacht,
AIs we door de buitent^rijhen van
Londen rijdeno komen we lange de

Docklands. Dit is een overdeht winl,;elcentrurm, Even Later doemt het hoogste geboLrw van Eurropa oFr Canary Wharf ,
Omk hornen we langs de overdehte vismarht, die vanwage de stank van urit
het centrurm n naar de br-ritenwi j l,; is
verFLaatst, CIngeveer orn 10.(r(, uur
homen we aan in hotel Bonnington aan
rJe $ourthampton Row

in

Londen,

He1aas was van noq niet iedereen
l,l,amer schoon, zodat we c,nze
bagage bij de portier achterge-

de

laten hehhen. We gingen de omgeving verhennen. We eaten vlak
bij het metro-etation Holborn.
0ol,l was er een aardig park vlal,;
bij en een l.lof f iehurir met een
mooi utitricht op het parh en
al les wat er voorbi j l,.omt.
Daar hebben h,e ons eerste l,;opje
l,lof f ie gedronken + een heerl i j k
hoffiebroodje gegeten,
11 . S(t t-tutr terug in het hote I .
We konden gelurkhig naar onee
hamer rn hebben ons opgefrist en
gelnstalleerd, Het wae goed voor
elhaar. lioffie, thee en chocolademel.k konden we zel.f zetten.
Ooh was er een f ohn aanwea j.g.
Erghlsge.tne*

13.(t(t uLqp kwam Jef ons bij het hoteL ophalen voor deze rond*
rit.
onder deskutndige Ieiding van
Nederl.ands sprel,lende
gids r E€n .nevroLiw n l,;,wam oorspronhel i j keen
uri t
Bourda en is tsj aar
geleden met een Engelsman getrouwd.
lrle l'lwamen langs het Burgergerechtshof n TempeI Bar + Draah" E{BC
gervi.ce station waar in de oorlog radio
vandaan kwarnn
Fleetstreet
(krantenstraat) n p*ribr,r*"u, CIranje
Reutero
$t. Faurl,s
l(athedraal waarin de ',whisperingrutimte ,, et: een go;o*
tiel'r is, dat je elkaar hutnt rr*r*I*ar,, ool,; aI flurisier jen akoes_
standbeeld urit lTlo van tioningin nnn die Ll hinderen kreeg en
die allen voor hurn l?de jaai stiervenn het beeLd van Ro1and
Hill die voor het eerst het idee van postaeger.s
lanceerde
(lste penny bl'acl';), op de postzegel staat de heersende
honing/in. ,naar niet de naam van het Iand. trle l,;wamen langs
Mention Houseo de Bant. van Engerand, het Loyds gebourw
met ar.
aijn leidingen en Iiften aan de butitenl,lant van het gebourw.
Petticoat Lane (Joodse marl,;t op zondag), monument van de grote
brand van Londen 1666, LondenLrr,g, h;i Girieaer.mueeurm, kasteel
de Tower waar aI ?0o jaar uewitling
is (kroonjltweren)r de
Tempetwi j k ( advocaten ) r waterr,oobrurg -weL ke is
tebourwd door
vrc,Lrwen, Obelisk Cleopatra,s naalO 4(t(, jr oud]
of
ParI'iament, House of Lords. Ministerie van DefenEie,Housea
Big
Ben,
westmineter Abbeyo de residentie van da Aartsbiischop van
canterbutry. lrlaterl'oostation waar de
treintunnelverbinding van
uit Franl'lri j l'l r-rit l'r,omt n Downingstreet
lo n Traf algar squrare
Nationat GaL Iery (gratis) n cLarence Houee
(
moeder) ,
Buchingham Fal,ace, Triomf poort (Wel Iington honingin
,r*r*io*g
Napoleon
bij lrlaterloo)n Hyde Fark, Harrods. victoria
AIbert l"lugeum
met de beroemde Fahergd co I I ec tie j urwe I en o Scand
plurgeum
ience
n de
RoyaI Al bert !aI I ( 8o()o plaatsen ) . ltensington Gardens/pal,eis
waar prinees Diana woont met haarl'zonen" speakerscorner waar
je in het openbaar je
Eegje ,naB doen (alleen
de rt,oningin
beledigen) van ll LrLrr'B morgens tot lr LrLrr ,sniet
picca*
avonds"
diI lyr
Burrlington Arcade (overdekte winkels), exclusieve
winkeL van Former en Maison verder reden u.le door de uitgaanswijk $ohoo ool,;, over de steen van Rouette werd
nog verteld dat
er s taLen op stonden n 6rier,ls n Hyrog t ief , lloptisch
geschrif t
van de ourde Eqyptenaren' Het was een interessante rondrit.
n

A":

Teruo ln het hotel

-

Iedereen heeft op rl.jn menier de
inwendige rnens verrterht. lrlet een
hele qrote groep aten wE in het hotel
waar h,e o,n l7.SCr uLrr terecht konden
voffr het diner-" DE obers waren Eturdenten van de hmtelvahEchool Fn kwamen o,a,
uit PnrturgaI, De AntiIIen, NederIand en
llemai"ca. Clp verzoek hebben ae ctne lritermate vlot geholpen omdat we o,n lg.(,O uur
opgehanlde rouden worden door Jef.

BtrII.ight..
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Ongeveer 19.5(r arrlveerden wij
bi j het ApoI Io Vtctor,la Thmatre
om de muEicaL ,'StarIigt Hxpretss,,
bi j te wonen , Hutu ieh I Andrew
Loyd Webber, Het theater is 6p6*

ciaal gehourwd voclr dere murical,
weerin veel gerongen En gerolrchaatst wordt. Het wfis 6en waar
speP.takelsturk Hen echte Ehow met
veel l icht r 0elurid en technirche
ef f ecten, Ds hostuumE wsren hqreL
biJ zoncler. Harm, haalde na wat
gehnutse I de tonee I k i.j kerE vomr
Ine en mij sr urit, $at scheelde
wEeF 40 penny Bn wE honden ro
goed de uritdrurkl,l,ingen op de gezichten Eien.
Een echte bel*venie
I
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met ef;in hee I xte I de
bar inEedohen. r+aar wij nns het
Hn6eIee bier" goed Ii.eten smahen,
AI met aI een fantastische dag
die liep als een trein en goaA
georganineerd wfis.
Voldaan ging iedereen slepen tr,n
de volgende dag weer op tijd op te
staan, want om ?.$Cr ururr xour Jef

ong weer komen ha1en.
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I . t)0 ututr on bI j t , Versc hi I l end

probeerden het Enqelee ontbijt'
"FutI HotrEe,t ger.laamd. Dat bee taat
r-ritr bacmn, elerenn braadworet,
witte honen in tomatensaus en
blmedworrt. Verder wes er van

allersr Jus d'orangern kaffie,
thee, mell.t en germmst,erd brmmd.
Huesli En div. eoorten belag.
Fr,ime I

fErtpbello Road (antiekrnarkt)

.

9.S(t urutr stond de busn waarop stond
Bossche Ydangclutb. weer voor ons hotel.,
Prachtig weer, Op weg naar portobel lo
Road. Twee straten vol met antiekwinl,.eltjeso F.raarnpjes met snutiaterijen

en allerlei bijronderheden. Enig was
het om daar rond te dol.en, de meest uriteenlopende dingen werden aangeboden.
Ook $peelde er een cotrntry- en western
zangerp etelfi ,nevrouw met een soort tingel./
tangel draaiorgel rnet ? minihondjes in een
poppen wagen, een protesteanger en een
jonqen die zelf van pijp een didgeridoe
had gemaaht, er kwam een fantaetisch gel.urid
r-rit, een citerspeler, een groep uit ZuridAmerika en een man die straattheater opvoerde
d. m. v. e6n hetting
wel l,;e wae vastgebonden
orn zijn Lichaam" Bichael.f bevrijdde nadat
hij met de sah wa$ rond gegaan met de woorden I
" No fnoney r fio ghow ,' ,
Ll.3(t uurr werden we weer opgehaald en bracht
Jef ons naar l(nightsbrldge.
FantastiEch warenhuie met echitterende
afdelingeno slagerij met Nederlands kalfs
vleesr prachtige servies*. hristaLafde
ling. De afdeling hinderspeelgoed is
ooP- onvoorstelbaar met levensgrote dieren
en nlet te vergeten de cosmetica, de
moeite waard. In het restaLtrant hebben we
met l{o en Teurn koffie gedronken en wat
gegeten. Teun probeerde nog durldelijk te
mahen met armen en henen dat de croieant
weL f ?"OCr in Hol lands getd kostte
Het was mooi weer en rijn nog naar het
Natnral History Murseum gewandeLd, daar
staat een fosieL van een bctom van ' C){t
mil,joen jaar ourd. Ook hehben we nog een
Angli[,;aanse kerk beaocht. Vergchil lende
van onre groep aijn met de rnetro terurgge
gaan r wi j hebben een van de lS . t!()(, tax i , s
teruggenornen naar ong hotel. 16..TCt zour Jef
ons ophalen ctrn te gaan schaatsen,
I
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17,15 waren we bi j de ijsbaan. In een drr-rJ..ke winhelstraat
gingen we via een trap naar beneden. Dat viel wel een beetje
tegen, ze waren er vol.op aan het verbouwen, er kwam een gok-hal
bij en de ijsbaan scheen aanmerketijk, veel l,;,l.einer te aijn dan
ls jaar geleden, De kleedl.;amers waren niet rr,n aan te raken.
De W.C's deden me denhen aan die in een politiecel.
Heneer Burnen werd er door us bijgehaaldn dat het ro niet moet,
Gelurkhig was er een behende van us rjie vorig jaar in Den Bosch
was tijdens de Iaatste ijsdanswedstrijden, Die heeft de muzieh
verzorgd, hle hebhen ons toch nog omgehleed o,n ao goed moEelijk
vomr de da6 te l,;,omen.

---di--

onder rJe heaielencle leid'ing en af toe ingri j pende jr-rf ,,us van
Erp" verliep alles utitstekend en hebtren wEr, ondanks de hleinei j shaan 1 ong r-ritstel,;end venmaal,r,t. Harm kwam tot mi j n grote
verassing met elEin boek van Torvi I L cln Dean aan zetten . we I k e
hij tijdens Crns schaatEnurrt.ien in een boekwinh.el, op de kop
had 6etikt.
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Het idee was orn naar de ltaliaan te gaan. We
gingen de eerste de beste piezeria binnen, lnaar
daar was geen plaats vclor ons aIlen,
Toen hebben we met e'n aIlen besl.oten dat ieder
op eigen gel.egenheid ging eten. Wij h:t+arnen in
een SteaP.house terecht, verschilfende bij de
Chineee en Er waren er die muraiek bij het
eten hadden (die hadden het ro gezetliq, die
kwamen op eigen gel.egeheid naar het hotel )
ftond I{t.OCr LrLrr reed de buE ons terurg naar het
hotel. voor onze laatste borret in de bar. Om
cA 34,OCt urutr, l,;ornen Johan en consorten binnen
en bieden Us als dank voclr de geweldige organisatie een rctos aan. Een Lrur later toog
ieder naar bed, want het was vroeg dag. Ool,.
in Engeland ginq de romertijd in,
3Z* m*a:-t-l-?.?{-r

de

l.a-a-tF-te dag
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Ulij lieten ons wehken om 6,S(r urur.
De bure eou om 8.$o uur vertrekhen. Na een heerlijk ontbijt
en
onze kof ferg gepakt te hebbeno vertrok dan lriteindelijt; de bug
orn 8.45 LrLlr, De dahlozen (portiel,lslapers) waren nog niet
wakl';,er' Na een voorspoedig rito waren we op tijd op de boot en
vermaakten ons met leaenr af en toe een Lutchtj*
scheppen,
belastingvriJ winkelen en niet te vergeten eten,
Divereen van ons eijn nog r-rit hun bol gegaan in de disco,
Even I'eeh het vclor Wit Ben dramatische dag te t+ordeni want die
was haar broche verloren. onee steeds atient blljvende
EinB
op ondereoel,. en informatie en l.;,wam waarachtig met hetus
klein*
nood terurg. voor al len waren het waardevol te dagen en eoala
een van onze leden zei; " zo'n t^leehend brengt eikaar di.chter
bij eLkaar, "
Aengsoe!*NederJand,.

De boot had ongeveer een Liur vertraging, door de dourane heen
met volgepakte wagentjes beladen met hoffere en taesen
rn oF
de laatste kar zat us en u ei !', Dit is nog het leukste van
de
rFiB". De bus etond ar 1ang te wachten, Anneke ging met de
trein naar Heerlen. f ao.(rcr Llur vertrok de bus iicfiting
's Hertogenbosch. In de buts ontpopte eich een ontluihend hoclr,
Er werden div. volhsliedjesn canons en ,'l"ly Bonny is over
the
Ecean" gEzongen, Als htap op de vururrpij I was het tied ,,lrjalin*
l';4" de topper. Johan en us presteerde het orn in het gangpad
van de burs een Rlrssische dans op te voeren,
Tot sLot een f antastlsch r.leel.;,end, al lee liep als een trein,
Zeher vclor herhal ing vatbaar en mede danl,;zi j Ug, die toch t^rel
veel werk op haar schourderE heeft genomen.
Namens ffn$ al,len I Bedanl,;,t
I
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