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Start seizoen 2014/2015
vrijdag 10 september hebben we het seizoen 2014/2015 weer feestelijk
geopend. Dit jaar was het was het bij Marijn thuis in de party tent.
Het thema van dit jaar was Roy Donders house pakken party. Een
thema waar je alle kanten mee op
kan, van huis pak tot house pak. Ook
dit jaar had het bestuur weer erg zijn
best gedaan om er een passen pak
bij aan te trekken maar ook waren er
een heel aantal leden die zich in deze
stijl hadden verkleed.
Nadat de meesten er wel waren en er
een paar drankje waren
ingeschonken was er nog een
uitdaging. Voor de gene die wilden,
en eens wouden laten zien hoe goed
ze wel niet konden zingen mocht je
meezingen met een nummer. Je kon
zelf het nummer uitzoeken waarna DJ
Rik het draaide. Hieruit bleek echter wel dat er nog heel veel geoefend
moet worden door sommigen. Maar leverde wel de mooiste taferelen
op.
Ook was er voor een passend snackje gezorgd. Worsten broodjes
zoals de hoofdpersoon altijd eet in zijn tv programma.
De avond ging onder begeleiding van de muziek van Rik nog tot in de
late uurtjes door en we kunnen weer terug kijken op een zeer
geslaagde openingsavond.
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In de pen…………Oktober 2014

Fons Smit, geboren in 1962 in het Deventer ziekenhuis, (was als
kind al een hele zware baby, en dat is me m’n leven lang een
beetje blijven achtervolgen) heb de eerste 3 jaar in het mooie
Dortherhoek gewoond, en ben daarna verhuisd naar Bathmen, en
woon hier nog steeds met veel plezier.
Ik neem de pen over van Dinie Jansen-Oplaat, die haar verhaal
besluit met: “We zijn nu middelbaar en we willen……………..”.
Tja, we willen nog zoveel. Zo zou ik bijvoorbeeld heel graag weer
een leuke baan willen hebben. Na 31 jaar gewerkt te hebben bij
de post, kwam daar 3 jaar geleden een eind aan. Dusssss…….op
zoek naar een gemotiveerde werknemer, laat het dan weten!!!
Sommigen van jullie kennen me ook als BABS. ( Buitengewoon
Ambtenaar Burgerlijke Stand ) Ik trouw dus mensen, en ik ben in
die hoedanigheid ook al enkele PJB-leden tegengekomen. Heel
erg leuk om te doen!! Daarnaast doe ik veel vrijwilligerswerk. Zo
ben ik bestuurslid bij de BVB, zit in het Dorpenplatform, doe
baliewerk bij het Infopunt, en ben mede-coördinator van de
collecte voor het Diabetesfonds. Verder zit ik in de technische
commissie bij ABS-voetbal, ben penningmeeester bij het
Openluchtspel, voorzitter Open Kerk”, en ik ga elke week
wandelen met 2 cliënten van Zozijn in Wilp. Ik verveel me dus
niet.
Al tikkend op m’n toetsenbord denk ik nu terug aan m’n tijd bij de
PJGO, en in het bijzonder mijn tijd in het bestuur. Jee, dat was
een spannende, leuke en leerzame tijd!! Ik zat destijds in een
heel “gewichtig” bestuur, met o.a. Dinie, Janneke en Tineke. Ik
werd meteen gebombardeerd tot penningmeester, en dat was
meteen al heel hectisch, want ons oude stencilapparaat was aan
het einde. Er moest dus nieuwe offset-apparatuur komen, en dat
was meteen de duurste aankoop aller tijden van de PJGO. Over
hectiek gesproken…..het was natuurlijk ook de tijd van de
4

afsplitsing van de revue, en daarmee ook het begin van het
toneelgebeuren. Blij om te zien dat beide verenigingen het zo
goed is gegaan. Wat toneel betreft, ik kan me nog goed “De schat
van Jan Hendrik” herinneren, zeker ook door de eerste toneelkus
met Janneke. Maar niet alleen toneel schiet door m’n hoofd, ook
de Foekepot (leren vergaderen, notuleren, affiches maken) onder
leiding van Jacques te Lindert, waar destijds grote discussie
ontstond over het wel of niet vertonen van een Tiroler-film. Maar
ook de Nieuwjaarsborrel, Sinterklaas (als Sint mocht ik natuurlijk
dingen zeggen die ik als Fons Smit natuurlijk nooit mocht
zeggen), de Landdagen, sportdagen en voetbalwedstrijden, vaak
in de weide achter Spikker in Lettele (overigens wel ruim 40 kilo
geleden) en uiteraard de cabaretwedstrijden. Met o.a. Henk,
Ineke, Pipo, Dinie, Herman, Bertus en Henk meedoen om de
hoogste eer. Maar moeilijk was dat wel, want Diepenheim en
Almelo hadden natuurlijk megatalenten in hun vereniging ( Andre
Manuel, Herman Finkers ) Groot was dan ook de vreugde toen
PJGO Bathmen landelijk kampioen werd.

Heel veel plezier ook beleefd aan de Boeldag. Vanuit het bestuur
kwam ik ook in de Boeldagcommissie. Dit was zo leuk, dat ik het
zelfs tegenwoordig nog niet kan laten om een handje mee te
helpen in de manege. Aanvankelijk nog in de “oude”bak (veel te
krap), nu in die prachtig nieuwe hal (veel te krap) Wat een werk,
wat en organisatie……met als hoogtepunt natuurlijk op maandag
de overgebleven artikelen in de hens steken. Sommigen van ons
schroeiden daar zelfs de hoofdharen, omdat ze te dicht bij het
vuur kwamen. Ook kan ik me nog herinneren dat ik de achterruit
van de trekker van Oll’n Bleumink heb getorpedeerd met een
stoelpoot. De ruit lag in duizenden stukken, maar gelukkig is het
allemaal weer goed gekomen. Ook heb ik nog een tijdje de KNUP
mogen schrijven voor de Blitz. Dat was destijds de opvolger van
de zeer succesvolle Blitzkikker……
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Naast alle vrolijkheid hadden we ook tijd voor wat meer serieuzer
onderwerpen. Dinie noemde al onze trip naar Urenco in Almelo.
Het heeft mijn visie op kernenergie niet kunnen veranderen. Ook
ons bezoek aan de Bhagwan-sekte in Heerde maakte veel
indruk. Mensen liepen rond in rood-oranje-paarse kledij en
vertelden hun visie op het leven. Of de informatieavond over
Amnesty International, het was allemaal interessant en leerzaam.
Blij om te zien dat het huidige bestuur onlangs nog een “Tour de
Leny” heeft gedaan (lezing over het leven van mevrouw AdelaarPolak), omdat het nou eenmaal niet altijd maar lachen, gieren,
brullen is.
Na m’n actieve PJGO-PJO-PJB-tijd ben ik de club uiteraard wel
blijven volgen, en ben – zoals het hoort – donateur geworden.
Heb nog wel meegedaan aan het Eenakterfestival (heel
spannend…..met Dinie in een klein tentje), en heb samen met
andere enthousiastelingen de reünie van oud-bestuursleden
georganiseerd. En, zoals al eerder verteld, nog steeds actief bij
de Boeldag.
Een hele grote eer viel mij (en Henk en Dinie) ten deel toen ik op
30 januari 2010 benoemd werd tot erelid. Ben niet vaak
sprakeloos, maar viel toen toch echt even stil.
Nou, dit waren slechts enkele herinneringen aan die goeie ouwe
PJGO-tijd. Ik geef graag de pen door aan Bennie Nijkamp. Ben
benieuwd of hij zich nog kan herinneren hoe hij de leden en
donateurs heeft geactiveerd om de Blitz beter te lezen. Ik kan mij
nog een intrigerende titel van dit artikel voor de geest halen.

PJB, het ga jullie goed, ik blijf jullie volgen…………………
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plakboekcommissie
Sinds een aantal jaren heeft de PJB weer een
plakboekcommissie bestaande uit Linda, Elina, Jantina, Ymke,
Berdien, Claudia en Annet. Jarenlang zijn er geen foto’s geplakt,
er was dus veel werk aan de winkel maar het schiet nu echt op!
In januari, feest ter ere van 95 jarig bestaan, zullen alle
plakboeken worden getoond, neem gerust een kijkje…
Maar hoe ziet een
‘plakavond’ er eigenlijk
uit? We starten
uiteraard met koffie of
thee (en een lekkere
koek of gebak) na
ongeveer een half uur
kletsen komt er altijd
wel iemand met het idee
om de spullen eens te gaan pakken… uitzoeken wat wie gaat
plakken en starten maar! Al snel worden de koffie en thee kopjes
verwisseld voor glazen fris, wijn of bier! Geloof het of niet, op zo’n
avond kletsen we er heel wat af, en tussendoor plakken we ook
nog foto’s! We zijn misschien niet de meest effectieve
‘commissie’ maar misschien wel de gezelligste…. ;-)

7

Wist u dat….
 wij soms vergeten lijm te regelen wanneer wij een avondje
gaan plakken….
 een aantal mensen denken dat wij alleen maar nagels
lakker op deze avond?
 wij soms vergeten foto’s te regelen wanneer wij een
avondje gaan plakken…
 wij alle foto’s vanaf 2006 al ingeplakt hebben!
 wij soms zelfs introducees hebben…
 wij onze eigen feestavond hebben waarbij de jongens in
slaap vallen…
 theeglazen erg gewild zijn bij ons…
 wij elkaar ook op andere (PJB)feestjes geregeld
tegenkomen! (en dat is altijd weer erg gezellig!!)
---------------------------------------------------------------------------------------

Boeldag 2014 is begonnen
De boeldag is weer begonnen. Na donderdag avond de stallingen
bij Wiltink en Beldman weer leeg te hebben gehaald en zaterdag
in Bathmen rond te zijn geweest staat de manege weer vol met
allemaal “mooie spulletjes”.
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Zaterdag begon zo als elk jaar bij Cafe de Brink onder het genot
van een kopje koffie. Nadat iedereen zijn of haar groep had
gevonden, kon er weer met trekkers en wagens het dorp in
worden gegaan om alles wat er aan de weg gezet was op te
halen. Het weer was gelukkig goed en iedereen ging weer vol
goede moed op pad.
Nadat om 6 uur de
laatste wagens leeg
waren konden de
lampen uit in de
manege en was het
een mooie en
innoverende dag en
bleef het nog lang gezellig in de kantine van de manege
Maar voordat we alles zaterdag alles gaan verkopen moet er nog
wel wat gebeuren. Daarom is iedereen van harte uitgenodigd om
deze week avonds te komen helpen alles netje neer te zetten
vanaf 19.00 uur in de manege.
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kopijdatum
stamppotavond
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Volgende kopijdatum:
Aanleveradres:

Maandag 10 november
pjbbathmen@hotmail.com
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