Verslag van de jaarlijkse BBQ,
37ste seizoen.
Datum: zaterdag 16 juli 2022
Aantal voertuigen: tig aantal fietsen
tig auto’s
één 45km bromscooter
Aantal personen: 22
Km’s: vanaf de Beatrixstraat 12
Mile’s: vanaf de Beatrixstraat 7.45
Km’s: van Standdaarbuiten naar Klundert vise-versa: 14
Mile’s: van Standdaarbuiten naar Klundert vise-versa: 8,70

Alweer drie jaar geleden dat we met MTCO een BBQ hebben gehad. Dit alles dankzij Corona.
Tot 2019 heeft Christ alle jaren de BBQ’s verzorgt voor MTCO. En daar was zeker niets op aan
te merken. Maar de slager in Stampersgat, van Wezenbeek, besloot de slagerij te sluiten en
Christ word een jaartje ouder en nu moeten we zelf aan de bak. En dat gaan we merken, er hangt
vanaf dit jaar een heel ander prijskaartje aan de BBQ. Maar waar gezelligheid en vrolijkheid is
daar mag het ook wat meer kosten. Christ we missen je niet alleen voor het verzorgen van de
BBQ maar ook je aanwezigheid bij de club.
Voor dit jaar moesten we op zoek naar een goed alternatief. En gevonden!!!!
Isabel en Cees hebben de BBQ voor dit jaar voortreffelijk verzorgt. We mochten al gebruik
maken van de tuin en nu ook nog worden de inkopen gedaan en de salades gemaakt en opgemaakt
door hen. Super bedankt voor jullie gastvrijheid.
Omdat het alweer dus drie jaar geleden is, willen we van deze BBQ-dag een speciale dag maken.
En zoals zoveel jaren voorheen, boffen we weer geweldig met het weer.
Een fietstocht naar de Klundert voor een bezoek aan het Suiker- en Vlasmuseum is geen straf.
Om half één vertrekken we naar het museum. Omdat Isabel op tijd terug moet zijn, omdat de
slager het vlees komt brengen en er nog enkele gasten komen die niet mee fietsen gaat zij met
de auto. En onder het mom, “Er moet nog van alles gebeuren, tafel dekken, alles klaarzetten”,
stap ik bij Isabel in de auto. Zo dat
is geregeld, ik hoef niet te fietsen.
Met z’n veertienen gaan we, na de
koffie met cake, onderleiding van een
gids, eerst door het Suikermuseum
en later met een andere gids door
het Vlasmuseum. Enkele van ons zijn
er al eens geweest maar het
merendeel nog niet. We vinden het
interessant en het wordt op een
leuke verteld hoe er vroeger en nu
suiker wordt gewonnen en vlas verwerkt wordt tot allerlei materialen.

Om kwart over drie rijden Isabel en ik alvast terug naar Standdaarbuiten en de rest is er tegen
kwart over vier. Het was een mooie boeiende middag.
En nu is het tijd voor het aansteken van de BBQ. We nemen er een drankje bij, want ook dit jaar
heeft Gall & Gall weer een koelkast weggezet met de nodige drankjes. Wel zo makkelijk.
Het is allemaal lekker en er wordt weer heel wat af gebuurt en gelachen en gegeten
. Het is weer ouderwets gezellig.
Rond de klok van achten, gaan de eerste huiswaarts, denk ik, helemaal zeker weet ik het niet.
Niet dat ik te veel gedronken heb, wordt ook elk jaar minder, maar er is een gezegde:
“Gezelligheid kent geen tijd”. Ik heb niet op de klok gekeken, ik vermoed dat het zo laat was.
Wij blijven nog even plakken, Ad, Henk, Toon en ik. Er worden nog nootjes op tafel gezet.
Isabel gaat nog koffie zetten en we pakken voor de vijfde keer nog een laatste pilsje.
Tegen twaalven stappen we op onze fiets en rijden richting Oudenbosch en Oud-Gastel.
Toon en ik zijn om kwart over twaalf thuis.
We zijn precies twaalf uur van huis geweest. En het was de moeite waard.
Een mooie, leerzame, fijne, gezellige, zonnige dag gehad met ons clubke.
Bedankt allemaal.
In het bijzonder bedankt Isabel en Cees dat jullie het mogelijk maken dat we de BBQ bij jullie
kunnen houden en na Christ, jullie ook de BBQ verzorgen. Dat is een applausje waard.

Groetjes Hanny,
deze BBQ-MTCO dag nemen ze ons niet meer af.

