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Hoogblokland, 30 -7-1986. 

Betr: 50 jarig huwelijksfeest Nel en Wim Pleijsier. 

Beste mensen J 

Zoals eerde~ toegezegd zou ik in juli nadere informatie geven 

ov~r het feest cp 24 augustus a.s. 


Het programma voor die d·ag ziet er globaal als valgt uit. 

om 14.00 u.ur verzamelen "ce ans. bij het wEgrestauran.t Albert' s 
~orner te M~erkerv.. Een plattegrondje is bijgevoe9d. 
Hier kunnen we, fltet een kopje talff ie en eerl gebald a, v ... n de E<ers·te 
vermn~ie"issen van de ",.is bijko~en.Oo~ kunnen hisp lijfelijk de 
gelukwensen asn het bruidspaar overhandigd worden. 

Uiterlijk 14.45 uur z~11en we one daarna in colonne begEven naar 
LI?E'rdrm, aY"H!'.•:U· I?e'n !:!tccm~chip vat~ Ha.~~e' Majesteit (dat 'Aoet 
teg'F."f1IoJoord1.g ZO~ klO'fe.r' ligt om ons 'Jana.f het water kennis te laten 
m.~en met een van de mooiste wateren i~ Nederla.nd, de Linge. 

Ornst r",,(llt~o;;: t 7.00 u.U,.... I~ordi:n loter ~·,eer cp de kade van Leer"dam afgezet
-en gM.an we Nede-rom in colonne - na.ar het rE'staurant Waalzic:ht 


in Haaf ten, tegenover Zaltbommel • 

~p dit luisterijke punt, waar je -naast vele andere zaken - kan 

r.onstateren dat de torenspits van Bommel inmiddels niet roeer 

dr1.j-f-t., zaJ het feest geleidelijk naar een hocstepul'lt gebr'ac:ht 

~.,orden • 


. Ni'J een u"i tgeb""'ei de borrel zal omstreet:s 18.30 uur hrè't diner 
aanvangenw Op aa"wij~in9 van het vr~awelijke d~el van het 
bl"uidspaar, zal het team var, Waa.lzicht .. onder leidinSv'an Gijs 
~(rcon .. een bevlijs leveren v.:;r.n hUil culinaire Kwalileitt:r.. 
Het d i"ler zal door en~ele fami I ieleden 1,I<:l alen paar' entr'e-acls 
worden gelardeerd. 

Ge~l.n het aantal kilo~eters dat enkele SE~odigden daarna nGg 

ZI.'.Il(?f) moeten afleggen, zal dit fanlilie:'gebeui~el'l omstreeks 23.00 

uur wnl"d.n beeindigd. D. echte drankorgels onder ons kunnen 

echter de.g~w.nEt nog enige tijd doorgaan. 
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Op de .. ijs van het liedje -A-f en toe gaan pa en moe, 
met ons naar de speeltuin 

Re-frein: 

Zet mama het ..eer eens door, 

en hee-ft pa er centen voor, 

Ja •••dan.gaan we op vakantie. 

En mama zegt elke keer, 

zoiets zie je vast nooit meer. 

Ja, dan zijn we op vakantie. 


_ . En we rij en en. we vragen 
- -D~ ..èernounog"n i et. zijn, 


tot ..e mis'liJk van het draaien 

van die haarspeldbochten zijn. 

Eind'lijk staan we met de tent, 

't Was een heel experiment. 

Pa was van de spanning bijna maagpatient. 


Gaan we eenmaal in het jaar, 

met de hele kinderschaar, 

samen in de auto 

naar een ver en ..arm land. 

ATgeladen rij den wij, 

volgepropt met eterij, 

naar de warme zon 

in ons korte pantalon. 


De gastvriJheid in de Laan 

hee-ft een ieder ondergaan. 

Vrienden en vriendinnen, 

er was plaats voor iedereen~ 


Op vakantie mocht je mee, 

samen in de grote slee. 

't Weeshuis ging op stap 

en je lachte je vaak slap. 


Ma stond met een schortje voor, 

kookte voor het hele koor. 

Want die gasten eten je 

de oren van je hoo-fd. 

Kratten limonade gaan 

achter in de caravaan, 

want het dorstig grut 

is een bodemloze put. 


toe-. 
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Het50-jarig~huwelijksfeest van Wim en Nel PleiJsiev. 

't Heeft Willem nooit berouwd 

Dat in 't Bezuidenhout 

Een meisje woonde dat hem heeft gestrikt 

't Was nagentien drie zes. 

In de comestibl~s 


Dat hij daar onze bruid heeft weggepikt. 

Het was een hele rare tijd Refrein: Trouwerij trouwerij 

En ondanks dat ten spijt~ . TROUWER!'J tr.ouwerij rij rij 

Heeft hij haar in de echt gelokt Trouwerij Trouwerij 

Er werd toen niet gehokt. En we zijn er allemaal bij. 


Een jaar na de bevrijding, 

Kwam er esn goede tijding. 

Na An an Rob ward Hans toen aangemeld 

Het werd aan druk bestaen " 

In 't huis daar op de Laan 

't Heeft hen gelukkig toch net niet gevellII'. 

Ook 't leuen in ons West Den Haag 

Gaat hoog en dan weer laag. 

En daaro~. blijf maar lachen saam 

Wat heb je aan geklaag. Refrein: 


Na meer dan vijftig jaar 

Zijn zij nog steeds een paar. 

Ean stel dat lacht an huilt, ook"veel geniet. 

Za vechten en ze vrijen 

Laat dat nu maar betijen. 

Want over vijftig jaar is dat er niat. 

Toen konden we geen getuigen zijn. 

Daarom is 't nu zo fijn 

Dm hier nu met dit bruisend paar 

]e zingen met elkaá~: 


Trouwerij trouwerij 
1.rouwerij trouwerij rij rij 
Trouwer:ij Trouwerij 
En we zijn er allemaal bij. 



, I 
Op een dag heel lang geleden, 
trouwde er een beeldschoon stel. 
Voor het altaar aangetreden, 
Willem, met zijn liefste••• Nel. 

't Was geen luxe in die dagen. 
Willem viel soms van de graat. 
't Was een tijd van lege magen. 
Eenmaal weeks een karbonaad. 

11 
Maar ze waren heel gelukkig. 
Ondanks 't povere bestaan. 
En het was gez~llig drukkig 
in hun huis daar in de Laan. 

Willem was een nijver ventje. 
Koster was toen zijn beroep. 
Zo verdiende hij een centje 
aan het drukke kerkbezoek. 

Eerst werd er een meid geboren. 
Klein en tenger, maar heel lief. 
En de tweede werd een jochie. 
Dat werd mamma's hartedief. 

En de derde, oók een jongen. 
Dondersteentje tot en met. 
Was hij op het dak gesprongen, 
zàg het kerkvolk dat weer net. 

Kinderarbeid was verboden, 
maar niet bij de kostersclan. 
Ni&ts te maken met die code. 
Werken ••• tot je niet meer kan. 

Voor het kerstspel in de kerk 
stond heel de familie klaar. 
Vele handen maken het licht werk. 
Oh •••• is dát niet wonderbaar ? 

Als begraaf'nisondernemer 
liep Pa Willem in het zwart. 
En zo 's avonds, in de schemer', 
staat dat zwart bèst heel apart. 

Maar oOk als hij ging kamperen 
hield hij toch z'n pakkie aan. 
Al die wufte zomerkleren 
was voor Willem niets gedaan. 

Later is dat wel veranderd, 
al was hij dat niet van plan. 
In z'n lichte broek en hemdje 
lijkt hij wel een ijscoman. 

1 



Toen de kind'ren trouwen gingen, 
~~k al werd dat soms een sof, 
bleven ziJ elkaar beminnen. 
En dat is toch maar een bof. 

Nu al vijftig jaren samen. 
Nu al vijftig jaar op stap. 
Zo iets noem ik nou reklame 
voor goed medezeggenschap. 

Zo veel jaren samenwerken. 
Niemand baas en niemand knecht. 
Dat is enkel voor de sterken 
in de liefde weggelegd. 

Hopend dat nog vele jaren 
jullie mogen samenzijn. 
Opdat het jullie wel mag varen, 
proost ik met een glaasje wijn. 
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