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Het zat er weer “boenk” op: stipt vertrokken zoals altijd, 6u is 6u, ook Jean in Bekkevoort en
Magda & Arthur in Houthalen-Helchteren kenden al het klappen van de zweep. Proficiat! De
keuze was toen ofwel verder wakker worden ofwel zich verdiepen in de reisbrochure die weer
rijkelijk gestoffeerd was met allerlei weetjes en anekdotes over de verschillende plaatsen die we
zullen bezoeken. Natuurlijk waren er bollebozen die de 7 ingecalculeerde fouten niet vonden en
het slechts tot 3 brachten. Na een dringende plaspauze (chauffeur Paul zou het verschil moeten
leren tussen een vrouwen- en een herentoilet) ging het richting Bergen-Belsen.
Waar het museum een hoogtepunt vormde vonden sommigen het straffer om de wandeling naar
het Russische kerkhof te wagen. Daar er enkele zogenaamde “edelen” bij waren durfde gids
Oktaaf niet langs het achterpoortje binnengaan en maakte een omtrekkende beweging langs de
grote baan om langs de hoofdpoort het bezoek te kunnen volbrengen. Dat werd uiteraard zeer
geapprecieerd door de medegang(st)ers. De temperatuur liet zich gelden en de voorraad Stella
slonk zienderogen op de parking van BB.

In Becklingen luisterden we vol aandacht naar de uitleg van Peter C. over de plaatsing van de
grafstenen bij de R.A.F. (Royal Air Force). Leden van dezelfde bemanning werden dichter bij
elkaar gezet wanneer men het onderscheid niet zo duidelijk meer kon maken. Polen hadden een
zerk in de vorm van een helm en Russen hadden aan de zijkant trapjes.

Dus acrobatisch raakten we met Paul terug op weg naar de Kohlbrandbrücke. Het panorama van
Hamburg oogde weer indrukwekkend, alhoewel K.D. vond dat de gids al te snel van de ene
torenspits naar de andere huppelde en zij zodoende de kerk met de verbrande toren niet in het
vizier kreeg.
De sightseeing van het stuurteam zorgde er voor dat we twee keer langs de douane mochten
passeren. We waren echter zo zuiver op de graat dat we tot twee keer toe vlot door mochten. Tot
op heden heerst er nog discussie of het kwam door de mooie ogen van Paul, Oktaaf dan wel die
van Tom, kenners weten natuurlijk beter.
Onze vriend Andreas was punktuell op de afspraak, maar wij door de omzwervingen niet. Ook
de eikels kwamen iets later doodvermoeid toe. Frederik zat met een pijnlijke nek van steeds te
moeten omkijken waar de oudere eikels bleven uithangen.

Waar blijven ze toch weer,
die oude eikels?

Eindelijk verlost van die
verroeste vehikels!

Bullenhuser Damm liet weer een diepe indruk na en over de onopgeloste vraag over de
Russische soldaten vertrouwde Andreas in extremis toe: “Er waren 30 soldaten, 7 ervan vluchtten
door van de vrachtwagen te springen en te verdwijnen. 3 anderen werden tijdens de vlucht
neergeschoten. De rest werd na de kinderen ook opgehangen.”
Dan na deze intense belevenissen naar het Leonard hotel in Stillhorn, waar drank en eten ons
terug op peil hielpen zodat wij in de stemming en met de nodige krachten konden aan deze gazet
beginnen. Niet nadat we ondertussen wisten hoe de partners van Tom en Oktaaf hen
respectievelijk bedachten met lieve woordjes in een onverwacht briefje. Rarara, voor wie was
welk briefje:
“Lieve schat, ik mis je & hou van je, veel plezier en tot zondag”
“Manieren houden en vooral op TIJD gaan slapen, groetjes aan iedereen en tot zondag”

Met de groeten van de redactie MOT
P.S. We Miss F.V.
Wegens zijn afwezigheid houden we vandaag de verkiezingen van mister pispaal 2012.

