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FEESTJE, ik geef een
voor de hele zaak"." ........... " ... .
! i !i 1
Reindcr , mijn kinderen + verse schoonzoon ook van de
Ook al was niet iedereen helemaallijf1~ik
Al voor mijn vakantie
en "smakkers
Evert ,onze dokterbewaarder had een
van ons
een mooie bos bloemen van het P.M.T de voorzitter Evert zou naar
Australie en via China retour........ .
Jani gaf hvee
met oude
van leeuwarden, zodat ik
in Drenthe nog eens
door de stad kon dwalen. ( de Gerkes
en Kocks zouden dan niet op elke straathoek
).
Van de BVA en BSD heb ik een allerliefste huisbeschenner
staart
stilletjes naar buiten,
niet veel, verteert niets, maar vult de kamer mei rust...
kr~jgt zo af en toe van ons een aai over
rug.....
mocht er in de toekomst
een wondertje gebeuren, via
is ons adres wel op te
Van Ank kreeg ik een hele lieve brief en 52
moments, ik kan dus even vooruit.
ija en dan het formele afscheid, was blij dat het een "informele " avond was.
Natuurlijk een woordje namens de directie van Eric een envelop met bonnen en
van Heidie een hele mooie"
bos bloemen.
Als eervolle vermelding de
van Wieb ,
was speciaal voor mij gekomen.
Een prachtige uitvoering van de opera AIDA van
Verdi, drie CD's en uitvoerige
beschriJving van liederen en
gangers weten vast nog wel hoe ziek ik
op de dag van bezichtiging vrouwengevang en
\vas , en hoe duidelijk de frustratie ,,,as.
U\: zal er op een rustig moment zeker erg van gaan
.Hennie en Wieb , bedankt.
Paul V.d. Hulst overhandigde
een
met inhoud van PI\·V-ers en ander personeeL.
tiee~ie wat een bedrag...... .ik heb een deel de
omgezet in een getralied venijdbaar
keukenblok, leek
heel
stabiel en heeft de verbindingen nodig om overeind
te blijven ....... bedankt !
Hij blijft een zeer ,yp'"""Yrt1",,,'rl
,voor mij. ..onuitwisbaar.
Bloemen. handen, kussen en SCIllouael'Kl()Dplen,
werd een gezellige avond.
Muzikaliteit staat ook
in het vaandel van de BHP ...... ,januner dat de bajesband niet bijeen
te brengen was, maar Herke en
brachten het er ook fantastisch van af..
Ergens zag ik
hoofde van dienst rond
voonvoord zal nog wel komen !
Mijn COLLEGA 'S, de
, die waren ECHT aaJlW'~Zl:!l.
Wat een werk moet Petra
hebben met dat fantastisch in een woord zeer waardevolle
albwn met foto' s en lieve woorden, ik kom nog steeds allerlei nieuwe momentjes tegen in het boek.
BedankL ... het houdt en
voor de BHP.
( er staat een huis in Leeuwarden, dat heet de
kent en houdt the feeling...
ook al staat ervoor de
),
Wat de toekomst
het voor een ieder toekomst zijn.....
Collega's daar had ik het over
die zelfs een
op hun ....... getrap waren, dat ik ze niet
oke ,jullie willen het zo graag goed dan.
in mijn
stuk bij naam gerloeJmd
Dag, Ludo , oude
hadden was een soort haat/liefde verhouding,
ontstaan,
lnaar
we weten inmiddels, dat je ze kan ontzenuuwen door met elkaar te praten en elkaar te blijven respelcteren ik zal
vooral
jouw vastberadenheid PS,ichJatJt1sc:he kennis, berekenbaarheid en humor missen.
Jani , oude
UI"';:')::,"""'" ) veel hebben we samen beleefd, de intimiteit van vriendin zijn, zal nu ik in
Assen
betekenis krijgen, op de werkv'loer zaten we elkaar soms \vat in de weg)
ga wonen, vast weer
bedankt
L.V'-''''''''Jl''

moeder gevoel op ,jouw spontaniteit, humor en klaterlach zal ik

alle
zit in je koffer, je
het soms alleen uit te pakken ..... heel veel succes en geluk
voor
de toekomst( kiezen ... die zitten niet alleen in de mond.... ook al
verstandskiezen, maar
dit hoort ook
weer
onze -'H-'''~I-'~Dag Jacob , met 1
op mijn stoel, vindt nIst en een
werksfeer in !'team, het
, maar
wel kanjers.
Dag
, een
hier ... een mogadonnetje daar,
een pillenmadon-naatje dat ben je ,
kwetterend
als een
en
" als een dolfijntje ........ wat hebben we een 101 gehad met
Dag dokter Jacob, ik kan zeggen, we hebben veel artsen
de laatse jaren, maar
en "beurs
bestendig, maar vooral een heel lief mens, bedankt voor Yentl ... bent voor mij de
veel liefde en geluk
in de
Dag Sheîla , bedankt
duidelijkheid in werk en
nieuwe
woning en ",,,rkk"";
niet te veel bellen achter het stuur).
Dag Wim,
, wat heb ik veel van jou geleerd en dan bedoel ik ook over mezelf. Je plant zal ge~coe:stel'd
worden.
Dag Evert , wat zal
zoals jij bij je vraagstellingen daarmee de
handen en voetenwerk
pun(jes
op de i wilde aangeven.
Dag Diny , altijd een
om even uit te blazen, te relativeren of gewoon te zijn. Bedankt voor de mooie
pen.
Dag Pieter Kool (niet te ven:varren met de keuken Piet... die
zonder gaten), kneden en
wrikken, dat maakt jou een VaJ1 de oude bikken.
Dag tandarts en assistent, ik ga weg net nu ik wat
Dag Miea en Carla ,
er waren als twee
uit de Marwei , die tenminste snappen waar ze
het over hebben.
Een kroon , dat
team de

ik van

, eigenlijk horen we daar met ze' n allen onder.. ..... dat hebben we als

wel verdiend" ...
JaJ1 de Kmijff ,
de Wreede , JeaJ1ette Veenstra, Wilbert .. uit het oog uit het hart , dat gaat vast niet op.
geniet van het leven....... .. .....
We zien mekaar vast op een of ander
nog een
of Frans) ik hou toch
o ja , speciaal voor die bockworst achter de tap ( voor de ",,,,",uvuy,.'u"'U
wel VaJl je , ook al staat je naam er niet in
Fryslan Boppe , het Rv.B. is net te stoppe I!!! I!! t! I! 11 t!!!
EllyKlein.
(p.s, mijn hoofde van dienst hield nog een informele alsch€:lcU,re;:fe)
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