Het Uitstapje van de 5e klas der Ludgerschool
Precies om 5 over tien op één sec. na, gingen we dan van start. "De achtervolging wordt
voortgezet" zei ik, Stoverink z'n auto zat best lekker, maar Willie Stoverinck zat zo
naar, hij ging helemaal met zijn Stoverincksbenen tegen mijn Timmer-benen zitten. Ik
kon mijn benen nauwelijks bewegen.
Toen we een eindje gereden hadden, kwamen we langs een huis, waar ze een ouderwetse
put hadden. D'r zat een kikker op de rand van de put. De man van dat huis was in de
schuur die vlak bij de put stond. Hij zag de kikker en zei tegen z’n knecht: "Jongen, pak
ie's effe dan knuppel daor oet de hoak en sloa den kikker 's kapot". "Good baas" zei de
knecht. Hij liep met de knuppel naar de kikker. Deze wachtte hem rustig op. Nu was de
knecht al heel dicht "bij. Hij mikte met de knuppel in de richting waar de kikker zat.
Deze bleef echter rustig. De knecht sloeg. Mis.... De knuppel veerde hard terug, precies
op het hoofd van de knecht. Drie sec. later lag hij te suizebollen. Toen gingen we verder
naar Lochem. Daar reden we potverdrie verkeerd. In plaats van rechts reden we links af.
En 369 m. en 8 ½ mm, verder hebben we dat ontdekt. Toen gingen we weer terug. In
Holten aangekomen stopten wij. Wij gingen het Natuurhistorisch museum van Piet Bos
bezoeken. Tjonge-jonge, wat een slag tanden. Ze waren ongeveer 3,50 lang. Er waren
wel 700 opgezette dieren. Een kalf met 2 koppen, een buldogkalf,(mislukt kalf) een kalf
met 8 poten, een ponny, een vos met een dikte staart en nog veel meer dieren. Wij
hebben daar +/- een uur rond gekeken. Ik was nog lang niet uitgekeken toen we verder
moesten. Wij zijn toen naar het Canadees kerkhof geweest. Stef Nijhuis had ruzie
met Rudie Broshuis gekregen, en dat nog wel op een kerkhof. Toen we van het Canadees
kerkhof terugkwamen, gingen de meesten jongens met onze meester het bos door. Wij
kwamen toen bij een kuil. We moesten er in zitten. Ik deed mijn trui uit, want ik had
het warm. Ik legde mijn truitje tegen een boompje. De meester zei dat we de anderen
moesten aanvallen als ze er langs kwamen. Allemaal hadden wij dennenappels bij ons.
Daar gingen wij ze mee bekogelen als zij er langs kwamen. Andrè" Schroër, die op post
moest staan, zag ze aankomen. Toen ze dicht genoeg naar onze zin bij ons waren, vielen
we ze aan. We joelden en schreeuwden of we gek waren.
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De denneappels vlogen bij sommige jongens om de oren, maar meestal waren ze raak.
Het leek wel, of ze in de inkt waren gedoken, zó blauw waren ze van de builen en
schrammen. Ja hoor, het was gelukt!

Toen we weer in de auto's zaten en even aan het rijden waren, moesten wij stoppen
bij een stoplicht; juist ten Mattie zei: "Moi' es kieken daor, ne vlegende olifant" Meneer
Stoverinck keek rustig de kant op, waar Mattie naar wees. Ondertussen stopten de
andere auto's. Nog net op tijd zag meneer Stoverinck 't. Gillend, piepend, krakend
en sissend stopte de auto. Het scheelde maar een haartje of de auto was tegen de
auto, die voor ons stond, gebotst. En daar gingen we. We kwamen langs een kanaal
met 3 schepen erin. Een schip hing helemaal scheef in het water. Een man op die
boot riep "Help, schipbreuk aan boord"! we lachten ons krom In Nijverdal
aangekomen gingen wij naar een speelveld. We aten daar ook. De sinaasappel en de
appel van mij waren zeer warm geworden. We gingen langs een brandtoren naar de
andere kant. Daar waren mooie banken en tafels er bij. Toen iedereen aan tafel zat,
kon het openluchtmaal beginnen. Andrë Schoër had 5 broodjes meegenomen, maar
hij kon er maar 2 op. De rest heeft hij weg gegeven. Toen ons buikje rond was, gingen
we voetballen. De Vader van W. kl. Gunnewiek moest keepen en onze meester aan de
andere kant. Toen we gevoetbald hadden ginnen wij naar Hellendoorn. Daar zijn de
11 Provinciën. Daar maakten we pret voor tien. Maar ik vond het jammer dat we
verder moesten. De auto van meneer Stoverinck reeds rustig achter de andere
auto's aan. Wij gingen naar een speelveld met dagcamping. Daar aangekomen kregen
wij allemaal een appel. Een onbekend jongetje zat bij de tas te zeuren om een appel.
"Een kleintje maar" zei de jongen. Hij begon bijna te huilen omdat hij er geen kreeg.
Tenslotte kreeg hij er een. "Hoi.dank U wel," "Mm.. wat een lekkere appel moet dat
zijn, dacht hij. Het jongetje beet erin, trok een gek gezicht, spuwde het stukje
appel uit z'n mond, en zei "Dah! wat een vieze appel".
Hij gooide de appel in de sloot. Het jongetje hoorde de wormen nog roepen: "Help
we verdrinken". Vier wormen waren al dood. Het jongetje had er 3 de kop afgebeten
en bij een de staart. Ondertussen waren de andere jongen aan het voetballen Tonnie
Roelvink ging keepen. Andre Schroer en Jan Walterbos moesten de bal in de goal
poeieren. De bal vloog een keer scheef op de goal af. Tonnie Roelvink dook,en….. hij
botste met zijn hoofd tegen het hout. Dat gaf een hol geluid..
Het jongetje dat om een appel had gezeurd, hoorde het en zei "Fói, wat ne hol'n kop
h'j toch". Daar werd Tonnie Roelvink boos op. Hij gaf het jongetje een trap tegen
zijn zitvlak. Het jongetje liep huilend en gillend naar zijn moeder. Toen moesten wij
weer opstappen. We gingen verder naar Café" Roelofsen. Daar was een speeltuin bij.
Met een ijsje dat we gekregen hadden, gingen we spelen. Toen we +/- een uur
gespeeld hadden, kregen we nog een zakje patat. Dat zakje patat was het laatste
wat we kregen. Toen gingen we rechtstreeks naar huis. Ja, het was een zeer prettige
dag, dank zij de chauffeurs, en chauffeuses.
Theo Timmer.

