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Kleine jongens worden groot
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Voorwoord Dashboard Augustus
Wachten op, uitzien naar…. Afwachten of verwachten, niets is vervelender dan niets kunnen
doen omdat je afhankelijk bent van anderen. Als
je ziek bent en je moet wachten is dat het minst
prettig. Wachten op iets dat moet komen, doet je
uitzien naar: Is de post er al?
Er zijn vele vormen van wachten, maar de menselijke aard is niet behept met geduld. Ik zit dus
nu ongeduldig te wachten tot ik bericht krijg dat
mijn auto (in Amerika) eindelijk is ingeladen en
de boot onderweg is. Dat er vertraging in de verscheping is opgetreden komt volgens mijn zegsman door een gebrek aan containers. ’t Zal me
wat: ik wil mijn auto hier hebben! Ik wil rijden!
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Hetzelfde ongeduld komt aan de oppervlakte als
er bij organisaties (clubs, evenementen enzo)
een kink in de kabel komt. Waarom voor de d#!*
is dat nog niet geregeld? Omdat we de viering
van ons 10-jarig bestaan goed geregeld willen
hebben, zijn we nu al bezig met de voorbereidingen. Dat gaat ons niet in de koude kleren
zitten en ook nu moeten we telkens ons ongeduld bedwingen. Er is wel voldoende tijd, maar
er zal maar ergens vertraging ontstaan; hebben
we dan nog wel tijd genoeg? Neemt niet weg
dat meer dan driekwart jaar nog te gaan is voor
dat we ons feestje gaan vieren. Het zal dus wel
los lopen.
Onze leden die niet bij de organisatie betrokken
zijn kunnen gerust zijn: het enige wat we van
iedereen vragen is: “KOM!”. We hebben zo’n
tachtig leden en een vierenveertig auto’s in de
club. Die willen we allemaal bij de viering van
het jubileum een hand kunnen schudden (de
leden dan), en we willen natuurlijk alle auto’s op
een te maken groepsfoto zien. Moet toch lukken? Feest is feest. En feesten is fijn! Bedenk
dat er pas in 2019 weer een 10-jarig feestje
zal zijn. Moet je erg lang wachten als je nu niet
meedoet.
Zorg gewoon dat je er begin mei 2009 klaar
voor bent, je auto piekfijn in orde is, je flink hebt
gespaard – als dat nodig is – om aan ons jubileumfeest deel te nemen om door je aanwezigheid aan de feestvreugde te kunnen bijdragen.
Wil je er eerder met je auto op uit? Ongeacht
de dure benzine? Dat kan! Kijk even op de achterpagina. Daar staan voor de komende tijd voldoende leuke evenementen om met elkaar weer
even een stukje te kunnen dromen.
Het bestuur
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