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Lieve mevrouw de Jong en alle andere bestuursleden van BBV Hoog Soeren,

Ik hecht er aan u met een enkel woord kond te doen van mijn wederwaardigheden van
vandaag, de vierde december 2020.
Ook dit jaar was het mij weer een groot genoegen mevrouw Piek te kunnen begroeten. Ik
heb haar een hart onder de riem kunnen steken. Zij was, moet u weten, enigszins van
slag omdat het - anders dan alle andere jaren - nu onmogelijk was om in haar
etablissement alle Soerense kinderen en hun ouders te ontvangen en mijn Pieten en mij
de gelegenheid te geven daar aan de vooravond van mijn verjaardag de donderstenen
met een kleinigheid te verblijden. Ik heb haar verzekerd dat ik volgend jaar mij weer tot
u zal wenden met het verzoek mijn intocht te organiseren, Deo en COVID-19 volente. En
dan graag weer met de brandweer met die leuke jonge brandweerman aan het stuur.
Of vraag ik nu te veel?
HS-Piet en ik hebben vervolgens de jongste
inwoner van uw prachtige dorp met een
rammelaar verblijd en op een klein aantal
andere adressen ook mooie momenten beleefd
met wat oudere kinderen en hun ouders. Alles
op gepaste afstand, vanzelfsprekend.
De oudste die wij hebben mogen begroeten
vierde zijn 77e verjaardag. Hij was zo
vriendelijk Pierre Pinkse te vragen te komen en
wat kiekjes te maken, iets dat Pierre al wel eens
vaker gedaan heeft, zo heb ik mij laten
vertellen. Ik ben erg benieuwd hoe die er
uitzien als ze eenmaal uit het ontwikkelbad tevoorschijn gekomen zullen zijn en de tijd
gehad hebben om te drogen.

Het deed ons genoegen meerdere van uw mede-
bestuursleden wat pepernoten te hebben kunnen
overhandigen: het is altijd goed om ook de bestuurderen
van een zo hechte gemeenschap een keer in de ogen te
kunnen kijken. U boft maar met zo’n ploeg. En zij met u.
Helaas hebben HS-Piet en ik niet de gelegenheid gehad
om alle leden van uw bestuur iets toe te stoppen, maar
dat houden ze dan tegoed.
We hebben nog een drukke dag voor de boeg, mijn Pieten
en ik. Als ik mij niet vergis heeft u de cadeaus voor uw
kleinkinderen al in huis, dus dat scheelt weer.

Nou dag hoor.

Sint Nicolaas
















