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Aflevering 19: 

Humor op het Maaslandcollege?  

Het kan! (deel 2)  
 

 

 

 

In aflevering 18 is er een voorproefje 

geweest van het werk van PIK, 

geschreven door dhr. drs. Evert van Dijk, 

in de periode 1985 – 2005. 

Nu een volle aflevering met het typische 

schrijfwerk van Van Dijk. Ook nu weer 

zoveel mogelijk voorzien van foto’s van 

de genoemde personen. Gebruik de 

vorige aflevering eventueel om reeds 

getoonde portretten nog even op het 

netvlies te plaatsen. 

Geert Arts   
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VARIA 

vrijdag 18 november 1994 

1 

Tijdens karaoke-wedstrijden in Uitgaanscentrum 

'Kerkzicht' te Nuland heeft Ton van den Boom de 

tweede prijs behaald met "O Sole Mio". Marcel van der 

Maeden kreeg van de jury, die onder leiding stond van 

drs. A. van Grinsven, een aanmoedigingsprijs voor zijn 

vertolking van "Te Deum". Frans van Well werd 

halverwege "MMM MMM MMM MMM" (Crash Test 

Dummies) van het podium gehaald door de ordedienst 

vanwege het maken van onwelvoeglijke bewegingen. 

Op vrijdag 18 november, tijdens de festiviteiten rond de 

installatie van Tom van Kleef, zullen de drie artiesten te beluisteren zijn m de kleine 

foyer van het Maaslandcollege. 

2 

De door zijn rug geplaagde John Blummel heeft van controlerend geneesheer Dr van 

Erp te horen gekregen dat hij sterk verminderd draagkrachtig is verklaard. Toen hij 

zich bij deze uitspraak probeerde neer te leggen schoten er opnieuw enkele wervels 

los. Op vrijdag 18 november zal Blummel opnieuw gewerveld worden in het St 

Annaziekenhuis. 

3 

Ook Betsy Strooper is Theo Breuring in het verkeerde 

keelgat geschoten omdat zij vanaf vrijdag 18 november de 

identiteit van de werknemers gaat verifiëren. Breuring 

bemant al sinds jaar en dag de commissie identiteit en voelt 

zich danig gepasseerd.   

 

4 

De schoolleiding heeft verklaard dat het besluit om m.i.v vrijdag 18 november André 

Strooper te verbieden nog langer de docentenkamer in korte broek te betreden, niet 

genomen is omdat zijn benen niet mooi genoeg zouden zijn. Het besluit loopt vooruit 

op nieuwe regels voor kleding van de medewerkers. 

5 

De Korpschef van het rayon Maasland, J. van den Hoogen heeft 

Ton van Erp laten weten dat het onderzoek naar zijn verdwenen 

motorrijwiel per vrijdag 18 november zal worden stopgezet. De 

agent belast met het onderzoek, J. van den Heuvel, had al 

eerder verklaard zich niet te kunnen voorstellen dat iemand zich 

aan zoiets zou willen vergrijpen. 

Ton van den Boom, conrector 

Betsy Strooper, conrector 

Adriaan van Nistelrooy, 
conciërge, en Ton van Erp 
GS 
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6 

Tegen een geringe vergoeding zal Piet Manders op vrijdag 

18 november de kentekens van de luxe wagens van de 

medewerkers van de school gratis graveren in het glaswerk. 

Voor extra zekerheid kan het kenteken eventueel ook op een 

lichaamsdeel naar keuze getatoeëerd worden.   

7 

Op de tentoonstelling van regionale kunstenaars zal ook 

werk te zien zijn van John Blummel. Hij hangt daar met een aantal schilderijtjes die 

hij vanwege zijn rug met de voet heeft gemaakt. Op vrijdag 18 november, na sluiting 

van de tentoonstelling, kunnen kopers de kunstwerken tegen contante betaling mee 

naar huis nemen. Van de opbrengst hoopt Blummel zijn VOLVO aan zijn rug te 

kunnen aanpassen. 

8 

Guido Coumans heeft weer een fikse boete tegen zich horen eisen wegens het 

veroorzaken van ernstige schade. Bij het naderen van een verzameling 

verkeerslichten had hij zo ferm in de remmen van zijn Batavus Champion geknepen 

dat de airbag uit het stuur schoot, André Strooper, pro deo chauffeur van een 

vrachtwagencombinatie, schrok van het voorval en begon spontaan te scharen 

waardoor hij kantelde. Toen hij vervolgens ongedeerd de schade wilde opnemen 

kreeg hij duizenden liters Moeders voor Moeders over zich heen waardoor hij toch 

nog behoorlijk gedeerd raakte. 

Uitspraak: vrijdag 18 november. 

9 

Hjalmar Janson had zich bij Betsie Strooper proberen te identificeren met een 

verlopen Noorse toeristenkaart. Hij heeft zich uiteindelijk moeten melden bij de 

vreemdelingendienst waar hij nu staat ingeschreven als gevluchte Lap. 

Vooruitlopend op het toekennen van een verblijfsvergunning is hem een woning in 

Den Bosch toegewezen alsmede een herenrijwiel en een tafeltennistafel. 

Op vrijdag 18 november beginnen zijn lessen Nederlands. 

10 

Drs. J. van Enckevort heeft uitgelegd dat de deur van het 

nieuwe scheikundelokaal naar buiten open moet gaan 

vanwege het plosie-gevaar. Bij de lessen scheikunde is er 

nogal wat kans op plosies en voor de veiligheid van de 

leerlingen is het noodzakelijk dat zo'n plosie naar buiten 

kan. Anders is er grote kans op 'n implosie met alle 

gevolgen van dien. Op vrijdag 18 november zal hij een en 

ander proefondervindelijk toelichten. 

CollegiTaal, jaargang 2, nummer 5, 18 november 1994. 

Rinus vd Veerdonk, Piet Manders, Henri 
Habers, Ger van Summeren, AK 

Jan van Enckevort, SK 
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BEDRIJFSKLEDING 

Maasland 2000 

Van onze speciale verslaggever. 

In 1948 werd de MMS 'Regina Mundi', de moeder van alle scholen, gevestigd in een 

houten barak aan de Driek van Erpstraat, de vader van alle straten. In 1955 werd 

een nieuw schoolgebouw aan de Vianenstraat in gebruik genomen. In 1965 werd 

daar een houten noodgebouw aan toegevoegd. In 1972 kwam de nieuwbouw 

gereed. 

Je zou dus logischerwijs verwachten dat het nu, in 1994, weer tijd werd voor een 

houten optrekje. Maar je komt bedrogen uit want er is nieuwbouw gepleegd. 

 

Carlos Albertus LO, Tom van Kleef rector, Stephen McClaughlin EN 

Tom van Kleef, straks, bij het vijftig-jarig bestaan, verantwoordelijk voor de kroniek 

van het Maaslandcollege 1994-1997, maakt zich nu al zorgen over het rijtje 

oudbouw, nieuwbouw en nieuwbouw. Mismoedig laat hij mij een foto van de laatste 

nieuwbouw in het jaarboekje zien. 

Van Kleef: " En wat staat er onder? 'Oud en nieuw verenigen zich in een vernieuwd, 

eigentijds gebouw.' Wie heeft dat nou weer verzonnen? Daar kan ik toch niets mee." 

Pik: "U hebt nog 'n paar jaar de tijd, rector.' 

Van Kleef: "Het zijn de details die tellen, Pik- Die nomenclatuur Iaat ik uitzoeken door 

de sectie Nederlands. Daar zit, van oudsher, de meeste creativiteit. Als zij er niet 

uitkomen weet ik het ook niet meer. Maar goed, waar gaan we het over hebben?" 

Pik: "Rector, bent U tevreden over de nieuwbouw?'   

Van Kleef: "Welke nieuwbouw?"  

Pik: "Zullen we het interview 'n beetje serieus houden, rector?' 
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Van Kleef: "Sorry, grapje. Maar goed, ik denk graag in grote lijnen, Pikkie, en ik vind 

dat we met het gebouw an Sich naar het jaar 2000 kunnen. Maar daar zijn we er nog 

niet mee." 

Pik "Wat schort er, uws inziens, dan aan, rector?" 

Van Kleef: "Tja, het klinkt misschien 'n beetje Iullig, Pik, maar 

zoals iedereen er hier op school bijloopt, dat was in het begin 

wel even schrikken. Van de leerlingen krijg ik Pijn in m'n ogen 

en het personeel is al helemaal huilen met de pet op. Hier, de 

foto van de medewerkers van het Maaslandcollege. Alleen 

Bieke (Vanderstukken, red.) en Frans (van der Helm, red.) 

proberen er nog iets van te maken.   

Pik: "U had de foto misschien nog wat op kunnen halen, rector, 

maar u was er toen nog niet." 

Van Kleef: "Dank je, Pik. En dan die opstelling! Kijk eens naar die ronde vorm! 

Gewoon 'n blik personeel!" Pik: "Allemachtig, rector, u hebt gelijk!" 

Van Kleef: "Kijk, Pik, willen we in het jaar 2000 nog meetellen dan moeten we snel 

handelen. Ik heb een en ander al in de brede staf ter sprake gebracht en we hebben 

besloten dat de leerlingen vanaf 1995 in logo-groene uniforme kleding de school 

dienen te bezoe- 

Pilc "Het personeel blijft voorlopig buiten schot, rector, begrijp ik dat goed?" 

Van Kleef: "Om de drommel niet, Pik, excusez Ie mot, voor hen geldt hetzelfde, maar 

ze mogen zelf eerst met voorstellen komen. 

Worden we het niet eens, dan hak ik de knoop door." 

In de grote pauze mocht uw verslaggever de mening van enkele docenten noteren. 

Sommigen kondigden aan zich tot het uiterste te verzetten, terwijl anderen het 

uniform gelaten over zich heen  laten komen. Weer anderen stonden positief 

tegenover het idee. 

De heer Van den Hoogen (lo) was, gezien het rapport 

over geweld op school, voorstander van 'n soort 

battledress met lichte bewapening. In het weekend 

zou de school dan marktgericht kunnen opereren door 

b.v. een mobiele brigade te verhuren aan de Osse 

winkeliersvereniging voor het uitvoeren van 

surveillance taken. Van den Hoogen was zelf bereid 

het personeel 'n korte training te geven. Hij had achter 

het huis toch nog 'n kleine stormbaan liggen. 

Mevrouw Vanderstukken (gs) zag meer heil in 'n 3e wereld kostuum. De school kon 

zo misschien 'n stuk solidariteit uitdragen, terwijl het ook 'n zekere mate van 

bewustwording bij de leerlingen teweeg zou kunnen brengen. Ze had toevallig 'n 

gewaad aan uit Swaziland en wees en passant op het unisexuele karakter van deze 

Bieke Vanderstukken, GS 

Jan van Enckevort SK, Marcel Bouwman 
NE, Jacques vd Hoogen LO 



Geschiedenis van de school in fragmenten 

Aflevering 19, maart 2020 6 

kleding. De rector zou zich eventueel kunnen onderscheiden door middel van 'n 

eenvoudige hoofdtooi.  

Mevrouw Fabels (ne) kon 'n heel eind met mevrouw 

Vanderstukken (gs) meegaan maar gaf toch de voorkeur aan 'n 

thematische aanpak. Elke maand of elk trimester andere kleding 

naar aanleiding van leuke BAVO-projecten. Bij het milieu-project 

b.v. zouden alle personeelsleden zich in het groen kunnen 

steken. Zij zouden zich ook als boom kunnen verkleden of als 

bunzing of 'n andere bedreigde diersoort. 

 

De heer Arts (gs) dacht de oplossing van het probleem dichter bij huis te vinden. Hij 

beschouwde zich al geruime tijd als het gezicht van het Maaslandcollege, ook naar 

de basisscholen toe, en zou het niet meer dan normaal vinden als iedereen zich zou 

proberen te vormen naar zijn beeld en gelijkenis. Het dragen van een panty zou 

misschien facultatief gesteld kunnen worden, terwijl de dames bij gelegenheden 'n 

rok onder het jasje zouden mogen dragen. Mocht dit idee onverhoopt niet aanslaan, 

dan was Arts voorstander van de Van Kleef-look. 

De heer Albertus zag meer in sponsoring. Holland Automatic, fabrikant van plastic 

bekertjes, had de hand weten te leggen op de kleding van de Nederlandse 

Olympische equipe van Barcelona en bood aan alle medewerkers gratis te kleden. 

De enige voorwaarde was dat de Olympische ringen van het borstzakje van de 

blazer vervangen zouden worden door een opdruk van Automatic Holland. Automatic 

Holland zou zich ook bereid hebben verklaard de docentenkamer te voorzien van 'n 

koelkast en 'n snookertafel. 

De heer en mevrouw Strooper (lo en lo/bi) konden zich eigenlijk overal wel in vinden, 

zolang er maar 'n hakje onder mocht. Wel wezen zij op de problemen die zouden 

kunnen ontstaan met Swazilandse kleding tijdens de gymlessen bij het demonstreren 

van 'n enkele spagaat of 'n vogelnestje. Volgens de heer Strooper zou 'n korte broek 

dan handiger zijn.   

 

Bert Wijnen BI/TE, André Strooper LO 

Tom van Kleef, rector 
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De docenten van de rokerskamer waren helaas niet in staat hun mening te ventileren 

omdat een van de collega's de deuren op slot had gedraaid en vervolgens de sleutel 

had doorgeslikt. 

Uw verslaggever vroeg Van Kleef (gs) om een reactie. 

Van Kleef: "Er is altijd wel wat verzet maar als puntje bij paaltje komt draait iedereen 

bij. Ze zijn allemaal zo verknocht aan hun huisje en hun autootje, dat geven ze niet 

op voor 'n uniformpje. 

Ik vind de plannen van Van den Hoogen en Vanderstukken heel positief en als 

zodanig ook zeer te waarderen, maar het is wel extreem. De aanpak van Fabels vind 

ik persoonlijk heel aantrekkelijk, goed onderbouwd ook, maar er hangt wel een 

prijskaartje aan. Sponsoring lijkt me ethisch niet in orde, het heeft toch iets van 

afglijden, maar ik neem het toch even mee naar de brede staf. In het eerste voorstel 

van de heer Arts kan ik me zeer wel vinden, maar als ik zo de medewerkers bezie, 

en dan met name de senioren, vind ik zijn tweede voorstel, ook inhoudelijk, het 

meeste hout snijden." 

Pik: "Mag ik u dan, op weg naar het jaar 2000, veel succes en wijsheid toewensen, 

rector, mede namens de lezers van onze krant?" Van Kleef: "Jazeker." 

Pik: "Veel succes en wijsheid, rector!" 

Van Kleef: "Bedankt, Pik, doei." 
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BOOS 

Tijdens een ongedwongen samenzijn in de gezellige kantine van sporthal 't Vijfeiken' 

te Heesch is onze medewerker Adriaan van Nistelrooy op 25 april j.l. uitgebreid 

gefêteerd vanwege het feit dat hij 25 jaar onafgebroken gediplomeerd lid is geweest 

van de EHBO kring Heesch. 

Hoogtepunt van de middag was ongetwijfeld 

de onderscheiding 'Pro Patria et Heesch' die 

hem werd uitgereikt door de Wethouder van 

Defensie, Jacques van den Hoogen. 

Tijdens de geanimeerde receptie mocht de 

jubilaris veel blijken van genegenheid 

ontvangen. 

Adriaan toonde zich in zijn nopjes met de vele 

nuttige cadeaus waaronder een reanimatie-

pop voor eigen gebruik.   

Ik tref Adriaan aan aan de Maasstraat te Heesch waar hij over ’n paar jaar zijn zelf te 

bouwen woning hoopt te betrekken. Adriaan antwoordt nogal kortaf op mijn vraag 

hoe het gaat met de reanimist. 

Pik: “Hoe gaat het met de reanimist?” 

Adriaan: “Nogal kortaf.” 

Pik: “En hoe gaat het met de cadeaus?” 

Adriaan: “Die pop bleek kapot te zijn. En ik was er zo blij mee want op die cursussen 

ligt iedereen op zo’n ding te lurkenen dan hoeft het voor mij al niet meer, maar ja, 

dan moet het toch hѐ, want je doet ’t toch voor ’n ander, want ’t zal jezelf maar 

overkomen. Dus ik dacht mooi te kunnen oefenen op m’n eigen pop in de kamer of in 

de tuin maar de allereerste keer dat ik erop sprong liep hij zo onder m’n handen leeg. 

Alle atmosfeer eruit. Toen heb ik even de condensator erop gezet om ’t ding weer op 

lichaamsspanning te krijgen, maar ho maar. Wat ik er door mijn mond in animeerde, 

stroomde er door de neusgaten en de oren even hard uit.. Van onderen heb ik maar 

niet meer gekeken. 

Toen ik de voorzitter belde om te vragen of er garantie op zat, werd ik uitgelachen. 

Half Nederland had al op die pop gelegen, ‘t was allemaal maar 'n geintje. Ik kon er 

anders niks om lachen, ik ben eigenlijk best pissig. 

Nou ben ik maar weer aan 't oefenen met 't luchtbed, want je moet toch 'n beetje 

paraat blijven met al die senioren op 't Maasland." 

Pilc "Ik zie dat je de onderscheiding op de revers van je kostuum draagt. Waar heb je 

de versierselen behorende bij de onderscheiding gelaten?" 

Adriaan: "Op de receptie is één versiersel gesneuveld. Jammer natuurlijk, maar de 

rest kan ik nog gebruiken met de kerstdagen of met 'n verjaardag.” 

Pik: "Verder nog leuke reacties gehad?"  

Adriaan: "Nee." 

 

  

Ger Verlaan NE, Guido Coumans EC/WI en de 
conciërges Frans Govers en Adriaan van Nistelrooy 
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Onvrede  

Van uw speciale verslaggever. 

De fanclub 'Jos Verstappen Wereldkampioen Formule I' heeft een nieuw bestuur. De 

samenstelling is alsvolgt: 

voorzitter: Henri Habers (ak., Suzuki Alto Mk IV), secretaris: Jos Leenders (du., 

Toyota Starlet 200D), penningmeester: Huub Smits (toa., Gazelle Sportive).  

Habers: " 't Gaat boven verwachting leuk. Elk 

weekend kijken we samen naar Sport 7 en Huub haalt 

door de week alles over autosport van Internet af op 

school. Af en toe bellen we de ouders van Jos op. En 

soms gaan we samen wat scheuren. Dan rijden we 

b.v. even over de autobahn naar Neurenberg en 

terug. Kicken, jongen! Ik baal er alleen van dat we 

nog geen leden hebben. Op die manier kunnen we 

ook geen sponsoractie op touw zetten om Jos in 'n 

Formule I ploeg te krijgen. We hebben op dit moment 

f50,- in kas, van Jos Janssen gekregen vanwege de 

buitenschoolse activiteit. Maar daar komt Jos niet ver 

mee. Da's wel balen, natuurlijk. Maar we houden vol. 

Net zoals Jos. Wereldgozer." 

Advertenties 

TE KOOP: 

Volledige rokersuitrusting en serie moppenboekjes. Tevens enkele leuke scooters en 

'n originele tekening van Paul Citroën. Te bevr. John Blummel. 

Mooie partij ***. Voor de open haard of als kerstdecoratie. Tevens enkele leuke 

scooters en 'n originele tekening van Paul Citroën. Te bevr. Sportcentrum Berghem. 

 Wegens einde carrière: hockeystick. Of te ruil tegen damspel. Te bevr. G. 

Arts. 

TE KOOP GEVRAAGD:  

Hometrainer. Harrie Hoeben.   

  

  

  

   

  

Henri Habers, AK 

Harrie Hoeben, EN 
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THE LEGEND HAS RETURNED 

1 

'De Sigaar', de beleggingsclub van de rokerskamer heeft weer een uitstekend jaar 

achter de rug. In samenwerking met de jongens van de RABO-bank is het vermogen 

spectaculair gegroeid. Evert van Dijk, die in 1987 nog failliet werd 

verklaard (zie: de vierde druk, vierde jaargang, no. I, 12 nov. 

1987), mocht onlangs het genoegen smaken dat zijn 

bankrekening vol was. Voorzitter Hjalmar Janson maant de leden 

tot kalmte: "We moeten vooral geen gekke dingen gaan doen. 

Gewoon blijven lesgeven en gewoon meestaken met die 

lesboeren voor meer loon." 

2 

John Blummel, general manager van Blurnmel's Organs, heeft zijn sponsorcontract 

met het Maaslandcollege eenzijdig opgezegd uit onvrede met het feit dat hij geen 

toestemming krijgt om, zoals de rector, zijn luxe wagen op het grasveldje voor de 

school te parkeren. Tom van Kleef, die de bijdrage van Blummel overigens 

'marginaal' noemde, stelt dat hij van het veldje gebruik moet maken omdat hij als 

rector mobieler moet zijn dan docenten. Blummel heeft inmiddels bij het Europese 

Hof een klacht gedeponeerd. Hij noemde deze stap zijn bijdrage tot de 

internationalisering van het Maaslandcollege. 

3 

Mary-Ann Hermanussen is onlangs verwijderd uit het stoombad van Thermen 

Lucaya wegens roken. Mary-Ann is boos: "Ik had toevallig 'n Barclay in m'n mond 

zitten en 't ding vatte spontaan vlam. Passief roken dus. Ik ben eerst in het 

dompelbad gegooid en vervolgens in een badjas buitengezet." 

4 

Bij een brutale inbraak in de kamer van 

Guido Coumans heeft het inbrekersgilde 

een met Tweede Fase gevulde computer 

weten te ontvreemden. Bovendien werd een 

bres geslagen in een kratje Dommelsch dat 

zich op zijn kamer bevond. Coumans 

beweerde aanvankelijk dat hij de blonde 

jongens tijdens een Ies had afgepakt van 

een leerling die er mee zat te spelen, maar 

moest later toegeven dat een en ander was 

bestemd voor eigen gebruik. Hij voelde zich 

af en toe eenzaam op zijn kamer. De 

schoolleiding heeft de vertrouwensgroep ingeschakeld en Astrid Coumans op de 

zaak gezet.   

5 

Hjalmar Janson, EC 
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Een test van de ARBO-dienst heeft uitgewezen dat de rokerskamer op zeer korte 

termijn gesloten dient te worden. De speciaal opgeleide ARBO-kanarie legde al na 'n 

minuut het loodje. Kanariegeleider Anton reageerde beteuterd: '"t Beestje heeft zelfs 

de kans niet gekregen om ziek te worden. Meestal voert Piet een verkenningsvlucht 

uit en dan bekijk ik z'n bloed en urine en aan de hand van de uitslag stel ik een 

beleidsplan op. Maar hij stortte kort na de start al neer. Die rokerskamer gaat dus 

dicht." 

Wetenschapper Mart Ament had een andere lezing over het wee van de voormalige 

zangvogel: "Die ARBO-meneer trok het vogeltje met de riem nogal bruusk naar 

beneden. Ik denk dat het kopje uit de kom is geschoten. Als het zo moet gaan 

kunnen ze heel Nederland wel sluiten." 

6 

In het kader van het seniorenbeleid heeft OMO-consuIente Anke Fabels met de aan 

haar toevertrouwde oudere docenten een bezoekje gebracht aan verpleeghuis Vita 

Nova. Zij was tevreden: "Jammer van dat vechtpartijtje in de recreatiezaal, maar voor 

de rest heel erg geslaagd. In april gaan we nog naar de Gemeentelijke Begraafplaats 

en dan krijgen ze hun certificaat.' 

  

Jos Janssen, conrector 

 

 

 

 

 



Geschiedenis van de school in fragmenten 

Aflevering 19, maart 2020 12 

7 

De schoolleiding heeft vast moeten stellen dat 

het zorg op maat beleid niet berekend is op 

de lengte van medewerker Jos Janssen. Tom 

van Kleef: "Ik denk dat Jos zo'n 25 centimeter 

zelf zal moeten verzorgen."   

8 

Tijdens een partijtje fitness is vegetariër Henri 

Habers onwel geworden bij het zien van de 

spiermassa van Geert Arts. Arts was toch blij met zijn overwinning: "Tuurlijk. Daar 

doe je het toch voor. Vroeger werd er altijd gelachen als ik bij vreemden onder de 

douche stond. Maar sinds ik train is dat afgelopen. Laatst werd ik in Cuyk zelfs door 

'n paar opgeschoten jongens nagefloten. Leuk toch!" 

De huldiging van Arts heeft inmiddels in alle stilte plaatsgevonden. 

8 

Mary-Ann Hermanussen is geslaagd voor het Proficiency 

Bodygym Diploma. Zij volgde haar opleiding bij Miriam 

van Hoef en op de Bodygym Academy in Miami. "Miriam 

gaf gedifferentieerd Ies en ik sprong er eigenlijk al meteen 

uit. Als de groep oefening I deed, was ik al met 4 bezig en 

ik zat al lang en breed in de sauna aan 'n sigaretje als de 

groep nog lag te bodygymmen."   

10 

Jos Leenders is afgelopen zondag met zijn Alfa Romeo GT 1300 Junior door leden 

van het corps Rijkspolitie van de A 23 gehaald. Hij reed te langzaam. Voor de 

camera van Blik op de Weg werd hem te verstaan gegeven dat hij gezien zijn leeftijd 

ook beter in een Senior kon gaan rijden. Maar dan moest Jos wel eerst zijn rijbewijs 

halen. De reactie van Jos is helaas niet uitgezonden. 

januari '99 

 

 

MaryAnn Hermanussen TE (midden) 


