UITWISSELING MET BANBURY
Woensdag 29 oktober stond ik weer klaar bij de bushalte bij “De Tulp”, de rotonde bij de
steeg. Om 17:30 uur arriveerden onze Engelse gasten uit Banbury voor de (bijna)
jaarlijkse uitwisseling. Met wat vertraging vertrokken zij richting hun gastgezinnen, en ik
nam Ian mee als mijn gast.
Na de maaltijd was er wat tijd om nader
kennis te maken, voordat we vertrokken naar
De Shooter voor een partijtje poule biljart. En
natuurlijk een Hollands biertje. Na enige tijd
kreeg ik door dat de balletjes in de gaatjes
moesten en toen was het een fluitje van een
cent om de partijtjes te winnen. De Engelsen
hadden trouwens toch meer oog voor het
bier.
Na een goede nachtrust reden we
donderdag ochtend naar het info
centrum van de Zuid Willemsvaart. Nu
denk je, wat valt daar nou over te
vertellen. Nou, heel wat. En nog door
een leuke dame ook. Het verhaal ging
natuurlijk over de geschiedenis van dit
kanaal, en de huidige activiteiten om
het kanaal rond Den Bosch te leggen
(het Maxima kanaal). Wilt u meer
weten, dan raad ik u aan ook eens bij
het info centrum te gaan kijken.
Na de lunch (ff snel bij Bakkertje Bart) was
het tijd voor een film over de Glazen
Boerderij welke werd vertoond in het
Heestershuis. Een gedegen uitleg, waarbij
de Engelsen wellicht nog enthousiaster
waren als wij Schijndelaren dat al zijn.
Daarnaast was er ook een ontvangst door
onze burgemeester Jetty Eugster, die
onze gasten nogmaals van harte welkom
heette in Schijndel.
Die avond gingen we dineren bij Italiaans restaurant Marco Polo. Het was een prima
diner, maar helaas verslikte Ans zich in een stukje vlees. Onze EHBO-ers Jeanne en
Christ ondernamen gelijk actie, maar konden het euvel niet verhelpen. Gelukkig was de
ambulance vlakbij en kon Ans in het ziekenhuis het vlees naar buiten werken. Toch
even erg schrikken, maar gelukkig kwam het allemaal weer op zijn pootjes terecht.

Daarna gingen we boogschieten bij Landmans
Unie. Op dart afstand werden de pijlen richting
het doel geschoten, wat al moeilijk genoeg bleek.
Het werd in ieder geval door iedereen (en zeker
de Engelsen) erg leuk gevonden. Uiteindelijk
werd nog een wedstrijdje Nederland – Engeland
afgewerkt in de vorm van boogschieten op een
soort dartbord. Daarin bleken de Engelsen toch
net iets kundiger.
Op vrijdag stond er een excursie bij Hutten in
Veghel op het programma. Daar werden we
getrakteerd op een welkomstdrankje en kregen
we een rondleiding door het bedrijf. Het zag er
allemaal keurig uit, en op het eind kregen we ook
nog een lunch aangeboden inclusief een
“suupke”. Was wel zelf betaald, maar toch.
Van daar uit was het maar een klein stukje
naar Siemei, wat staat voor Stichting
Industrieel Erfgoed MEIerij. Dit is
gehuisvest op het oude terrein van de
CeHaVe, ruimte zat dus. Naast diverse
machines van de CeHaVe en andere
bedrijven uit de Meierij stond in de tuin ook
de oude spoorbrug van het “Duits Lijntje”
gestald. Meer dan de moeite waard moet ik
zeggen.
Na thuis het diner genuttigd te hebben was het tijd voor DE MATCH. De wedstrijd waar
we allen naar uit hebben gekeken. Om 19.00 uur was het merendeel present, en
konden de wedstrijden aanvangen.
Team 1 bestond uit Kevin, Jac en ondergetekende
die moesten aantreden tegen Sean, Jason en
Ashley.
Team 2 bestond uit Harrie, Bianca en Mart die
moesten aantreden tegen Robin, Ian en Andy.
Uiteindelijk wist team 1 met 7-3 te winnen, maar
bleef team 2 achter met een 3-7 verlies (ondanks 3

winstpartijen van Harrie). Gelijke
stand dus, maar Jo had
uitgerekend dat we er slechter
voorstonden wat sets betreft
waardoor uiteindelijk de
overwinning (nipt) naar Engeland
ging.

Zaterdag ochtend konden we rustig aan
doen want we hoefden pas om 12.30 uur
bij Sien Pein te zijn. We konden dus rustig
ontbijten en we hadden nog wat tijd over
om de markt te bezoeken. Daarna dus
naar Sien Pein in Olland, wat in
werkelijkheid Het Groene Woud in Liempde
bleek te zijn. Nou ja, de echte Schijndelaar
schijnt dat te weten. Van daaruit vertrokken
we met Anton Hellings (de enige echte)
voor een tocht door de natuur. Het weer
zat gelukkig erg mee, wat de wandeling alleen maar leuker maakte. Anton kon het
allemaal uitleggen zodat ook wij het snapten, wat voorwaar een hele kunst is. Daarna
nog even een pilsje (sommigen wat meer) gepakt bij Sien waarna ik met Ian richting
Den Bosch reed om de hoofdstad van NB van dichtbij te gaan bekijken.
Die avond stond de feestavond bij de Hopbel op het programma, waar wij een
prominente plek bij het raam kregen
toegewezen. Bianca had een mooie taart
gecreëerd, die door ons even vakkundig soldaat
werd gemaakt. Daarna kon het feest echt
losbarsten, mede geholpen door het mooie
weer waardoor wij ook buiten konden gaan
genieten. Zo rond kwart voor twee was het mooi
genoeg geweest en reden wij (Gonny was de
Bob) weer huiswaarts.
De volgende ochtend stond de
terugreis voor de Banbury Clan
gepland, en moesten we helaas
afscheid nemen. Zoals altijd geldt ook
hier: partir c'est mourir un peu. Maar
we zien elkaar een volgende keer wel
weer.
Hierbij wil ik de organisatie nogmaals
bedanken voor een mooie uitwisseling.
Het waren 5 fantastische dagen.
Maarten Koolen.

