Aldtsjerk, 14 augustus 2015
Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden,
Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!
Tjonge jonge, wat worden we oud hè!

Vandaag en morgen
ben ik met mijn goede vriendin Nina, haar vriend Tjerk en mijn
pensionhond Bobby op stap in Arnhem, waar we heerlijk eten
en slapen in B & B Townhouse 10
(een aanrader overigens!).
Over 3 dagen
begint de training Beter Communiceren bij AanZet voor mijn
nieuwe baan als aankomend casemanager
bij Eigen Regie Friesland in Drachten.
Over 4 dagen
heb ik een vergadering van het BOB
(sociaal cultureel centrum Bûge of Brekke) in Oentsjerk.
Over 7 dagen
drink ik ’s middags een borrel met Andrea Duyvestein op het terras
van de Brasserie en heb ik ’s avonds een vergadering van het district
Friesland van de Nederlandse Bridge Bond.
Over 9 dagen
word ik 54 jaar.

Over 10 dagen
beginnen mijn gitaarlessen weer.
Over 13 dagen
zijn Siebren en ik 9 jaar samen, trouwen Richard en Magie,
is ’s avonds de jaarvergadering van de BCL
en begint in het museum in Drachten
een expositie over Pablo Picasso.
Over 16 dagen
vliegen Siebren en mem en ik naar Melbourne
voor een schitterende vakantie Down Under.
Over17 dagen
wordt Rinie – de oudste zus van Siebren – 54 jaar.
Op 1 oktober a.s.
begin ik in mijn nieuwe baan als (aankomend)
casemanager bij Eigen Regie Friesland.
Ik word al moe als ik er allemaal aan denk……..

Maar wat nou zo bijzonder is:
het is allemaal even leuk!

Na tien magere jaren zijn nu definitief
de tien vette jaren aangebroken.
Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als ik nu ben.
Mijn grootste dank gaat uit naar Anneke, Siebren, Mike, Nina,
Dick, Hayo, andere Dick, Cor, Wil van Veen†, mijn moeder†,
mijn “schoonmoeder”, Wiebren, Aaltje, Buddy Shah, Georges,
Dave, Hans Coppens, Bette Oterdoom,
enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz.
Het zijn er gewoonweg teveel om op te noemen en omdat ik
niemand wil vergeten, tekort doen of voor het hoofd stoten,
stop ik met deze opsomming.
Lieve familieleden, (bridge) vrienden en bekenden:

allemaal HEEL ERG HARTELIJK BEDANKT
voor alles wat jullie de afgelopen 10 jaar
voor mij hebben gedaan.

Vandaag is Anneke jarig, over 9 dagen ikzelf, zei de gek.
En wie jarig is moet trakteren!
Ik heb al zo’n 20 jaar vrijwel niets meer aan mijn verjaardag gedaan.
Welnu, dit jaar en volgend jaar wordt dat
TOTAAL ANDERS en pak ik flink uit!
Wat er volgend jaar gaat gebeuren, is nog geheim,
maar t.z.t. krijgen jullie allemaal weer een uitnodiging
voor het volgende feestje.
Ik zou maar gehoor aan deze twee uitnodigingen geven, want
daarna is het waarschijnlijk gebeurd….
de poen op en de lol er af.
Dus: komt allen tezamen, jubelend van vreugde!
Omdat mijn familie-, vrienden- kennissen en bridgevriendenkring te
groot is om iedereen op hetzelfde moment in mijn
éénpersoonshuisje in Aldtsjerk te ontvangen,
heb ik besloten om mijn verjaardag over meerdere momenten
uit te smeren en wel als volgt.

Op zaterdag 22 augustus
vindt overdag in zalencentrum Priyas aan het Kalverdijkje 77C te
Leeuwarden het EERSTE HESSIE Bridgetoernooi plaats. Vorm en
inhoud blijven nog even geheim, maar het wordt leuk, gezellig en er
is voldoende te eten en te drinken.
Op 23 augustus
is in principe iedereen van harte welkom aan het Eijsingapad
nummer 39 te Aldtsjerk. ’s Avonds is er in zalencentrum Priyas een
Indisch diner met aansluitend een dansavond.
Ook hier is iedereen van harte welkom.
Op 30 augustus
staat de deur wijd open aan Welgelegen nr. 5 te Harich,
bij mem, de moeder van Siebren.
Dit is in principe alleen bedoeld voor de de Boeren en aanhang,
maar de Gasten zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie met gebak klaar en ’s middags om
12.30 uur de lunch (soep en een broodje).
Na de lunch moet iedereen ophoepelen,
anders missen wij het vliegtuig…..

Om een inschatting te kunnen maken
van de hoeveelheid gebak, eten, drinken, enz. enz.
zou ik graag per omgaande willen weten of je komt.
Dit kan op de volgende manier gebeuren:
Telefonisch
onder nummer 058 – 256 3573
of 06 – 1515 7829
Per e-mail
hgast@xs4all.nl
Per post
Eijsingapad 39, 9064 KJ ALDTSJERK
Voor aanmelding aan het bridgetoernooi kan
je je uitsluitend online opgeven.
Ga daarvoor naar mijn website www.hestergast.nl
en klik op de desbetreffende link.
Je dient je INDIVIDUEEL op te geven,
ook als je weet dat je partner ook komt.

Ik heb een verlanglijstje gemaakt en mocht je daarvan iets willen kiezen,
kijk dan even op mijn website.
Misschien is het wel handig om even af te stemmen met Siebren of Anneke
wie wat gekozen heeft, anders heb ik straks 50 kookwekkers
en 0 woordenboeken….
Ik heb het nog nooit gedaan, maar om de kosten enigszins in de hand te
houden, stel ik een financiële bijdrage van degenen die het kunnen missen,
van harte op prijs. Ook hiervoor zijn weer verschillende mogelijkheden.
In een open of gesloten enveloppe. Dit geld wordt gebruikt voor
de rode bank die ik vandaag bij Winje en Wanje gekocht heb.
Op rekeningnummer NL23 INGB 0002 6464 45
van de ING Bank t.n.v. H. Gast te Aldtsjerk;
dit geld wordt gebruikt voor de reis naar Australië.
Op rekeningnummer NL91 INGB 0007 2620 33
van de ING Bank t.n.v. Bridgeschool 2 deal te Aldtsjerk.
Dit geld wordt gebruikt om het bridgetoernooi en alles er om heen te
financieren. Het moge duidelijk zijn dat dit mijn zakelijke rekening is,
en dat ik van het geld dat hierop terecht komt, 21% B.T.W. moet afdragen.
Resten mij nog twee dingen:
hopen dat jullie ALLEMAAL komen
en Dick Lont heel erg hartelijk bedanken
voor zijn hulp bij het opstellen van dit “persbericht”.

