
-39-

Paasexkursie 1986

28 t/m 31 maart 1986

Michiel+J. Janssen. (12 jaar)

We hebben geslapen tussen de collectie van Jaap met:

Martin Cadée

Wim Groeneveld

Aad Mulder

Jo Bosch

Arie Janssen

Edith Janssen

Michiel Janssen.

Op de tweede dag gingen we allemaal met Jaap mee naar Twistringen de klei-

groeve in. Hier ontmoeten we ook nog:

Adrie Burger, zijn vrouw en Sita

Robert Marquet

Henny Huismans

Henk en Sini Bol met Simone en Evelien.

We hebben daar veel klei geschept. Dank zij Jaap konden de mensen met een

tent in de kantine slapen en hoefden dus de tent niet' op te zetten!

Toen wij de caravan aan het opzetten waren kwam meneer Bohme hier kijken
naar ons. Hij nam Aad Mulder, Jo Bosch en mij mee om zijn collectie te zien.

Na een half uur rijden van de groeve waren we bij zijn huis. Aad Mulder

en Jo Bosch gingen naar zijn collectie kijken, maar mij nam hij mee naar het

spoorwegmuseum waar ik een grote rijdende stoomloc zag.Toen ik weer terug-

kwam werden we uitgenodigd om iets te drinken met wat koek en bolletjes
met jam. Aad at te veel. We gingen in Twistringen om ± 3.30 weg en we kwa-

men om ± 9.30 's avonds weer terug.

Op de terugweg naar Twistringen zagen we overal de Paasvuren branden.

De volgende morgen vielen Aad Mulder en Jo Bosch af omdat Aad Mulder zich

niet lekker voelde. En Martin Cadée werd weggehaald omdat zijn moeder erg

ziek werd. De Bol's twijfelden of ze nog mee zouden gaan en bleven daar

achter. Jaap was weer naar huis gegaan maar zou misschien met Gerda naar

Zwesten komen.

De derde dag gingen we naar Gross Pampau waar we werden rondgeleid door

Hans-Jurgen Lierl. Toen we klaar waren met de rondleiding ontmoeten we de

hele familie Bol. Toen de mannen schelpen gingen zoeken begon het te plen-

zen. Om vier uur vielen de families Burger en Bol af, Robert Marquet en

Henny Huismans bleven daar nog en de familie Janssen en Wim Groeneveld

hadden ook besloten om naar huis te gaan.

Toen we richting huis gingen werd het zulk mooi weer dat we besloten om

toch maar naar Zwesten te rijden en Wim zomaar mee te laten komen, maar

voor we de afslag zouden nemen moesten we tanken en hebben we hem toch maar

onze ideeen verteld.

Onderweg kwamen we tegen sommige heuvels op met de caravan niet harder dan

60 km

Op de eerste dag reed een deel van de deelnemers van huis naar Osnabruck

(West Duitsland) naar Jaap van der Voort, waar we zijn collectie schelpen
en stenen hebben bewonderd en heerlijk van het eten van Gerda gegeten hebben.

Voor het slapen ging iedereen zijn spullen pakken en liepen de katten weg.
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We namen de goede afslag volgens Edith, maar het was dus fout. We hebben in-

plaats van 30 km naar Zwetsen minstens (volgens ons gevoel) 100 km gereden!!!
We hebben in het donker rondjes rond Zwetsen gereden, We gingen in Cross

Pampau om ± 3.30 weg (het is 400 km rijden) en kwamen ± 10.15 aan in Zwetsen.

We zaten om 11.10 's avonds te eten en om 11.40 zaten we aan de koffie met

bonbons.

We sliepen die nacht als een blok en toen we net aangekleed waren stonden

Jaap en Gerda ineens voor de caravan en toen waren Arnold Muller en Sieg-
fried Ruschel voor de deur om ons naar de vindplaats te brengen.

Onderweg naar de eerste vindplaats begon het weer te regenen. Bij de eerste

vindplaats, Borken, moesten we minstens een km lopen. In de groeve bleef

Gerda in de klei muurvast zitten en liep met brokken van tien kilo aan de

laarzen. En daarna gingen we naar Deute maar dat was gewoon een putje in

het bos waar schelpen zaten.

En op 1 april gingen we weer naar huis.

Hierna volgen nog enige geologische gegevens over Twistringen van Jaap van

der Voort en over Gross Pampau van Arie Janssen.


