
bestaan. Dat heeft het personeel in- 
middels ervaren, want diverse activi- 
teiten hebben dit jaar plaats gevonden. 
Het begon met een smakelijk ontbijt in 
de feestelijk versierde werkplaats. Een 
dage zeevissen vanuit Den Oever 
stond enige tijd later op het program- 
ma. Daarna was er een uitstapje naar 
De Veluwe. En de kinderen en klein- 
landeren van het personeel werden 
evenmin vergeten. Zij werden name- 
lijk getrakteerd op een gezellige dag in 

de dierentuin in Amersfoort. 
Het hoogtepunt was dat het voltallig 
personeel en hun vrouwen een week- 
end hebben doorgebracht in een hotel 
op Vlieland. 
Tenslotte staat het personeel vóór de 
feestdagen in december nóg een ver- 
rassing te wachten. Het jubileumjaar 
1997 zal bij velen lang in herinnering 
blijven. 

Ina de Beer 

Drum- en Showband ViJos 40 jaar 

In november 1997 is het 40 jaar gele- den besteed aan dit nog steeds vitale 
dai dat de Stichting ViJos Drum- en muziekgezelschap. 
Showband werd opgericht. In het vol- 
gende Contactblad zal aandacht wor- 

Voor u gelezen 

Bedevaarten in Nederland Van Nicolaas tot Sinterklaas 

In het museum Het Catharijneconvent 
m Utrecht wordt van 11 oktober 1997 
tot l l januari 1997 een tentoonstelling 
gehouden over bedevaarten in Neder- 
land. Bij de tentoonstelling is een boek 
uitgegeven met dezelfde naam. 
Bedevaarten in Nederland vertelt het 
rijk geillustreerde verhaal van proces- 
sies, verhoorde gebeden, verwerkt ver- 
driet en wonderverhalen. Aan de hand 
van vijf belangrijke Nederlandse bede- 
wrtsoorden wordt de geschiedenis 
van 600 jaar bedevaarten uit de doeken 
gedaan. Het boek is geschreven door 
Casper Staal en Marc Wingens en is 
Wgegewn door de Walburg Pers. 

Waar komt het Sinterklaasfeest van- 
daan? Waarom deelt Sint speculaas- 
vrijers uit en strooit Piet met peperno- 
ten? Dat kan men te weten komen op 
de tentoonsteìiing 'Van Nicolaas tot 
Sinterklaas' in Museum Flehite in 
Amersfoort. 
De tentoonstelling duurt tot 14 decem- 
ber 1997. Geopend dinsdag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op 
maandagen en feestdagen gesloten. 
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