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DE LAATSTE INSTUIF OP ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014 
 

Mijn moeder en ik waren om 11 uur in de NPB-kerk, om voorbereidingen te treffen 

voor het instuiffeest. Eerst heb ik mijn moeder geholpen, door de kopjes op tafel te 

zetten. En toen ik daarmee klaar was, ben ik op mijn plekje bij de ghettoblaster gaan 

zitten om een gezellige cd op te zetten en een spannend stripboek van Roodbaard 

te lezen. Eerst kwam Jacqueline Endert met mevrouw Lafeber de kerk binnen. 

Gevolgd door Bigitta Endert en Jacqueline Meijering. En daarna druppelden ze een 

voor een binnen. Toen werden er twee schalen gebakjes op tafel gezet, waar ik van 

twee kanten foto’s van heb gemaakt.  

 

 

 

 
 

Ik heb overigens 

ook foto’s ge-

maakt, toen ik alle 

kopjes op de tafel 

heb gezet. En ter-

wijl mijn moeder 

de kerk versierde, 

zat ik bij de muziek 

te lezen. Manon 

Ros, een mevrouw 

die heel goed mu-

ziek kan maken, 

deed allerlei zing-

oefeningen … 

 

 

… en even later met muziekinstrumenten.  
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We hebben ook gezongen van het kleine café aan de haven en zelfs meerstemmig. 

En Melinda speelde ook nog kinderliedjes op de piano en toen ging Manon haar 

begeleiden. Daarna deden we bingo met Birgita en Melinda en ik won een puzzel. 

 

 
 

Toen we uit het kerk-gedeelte kwamen, zagen we een mooi gedekte tafel voor het 

avondeten. We kregen de limonade uit echte wijnglazen. We aten lekkere 

sandwiches en salades met allemaal lekkere dingen eromheen. En we hadden ijs 

toe en dat mochten we zelf versieren met smarties en saus en glitters. 
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Daarna zaten de ouders erbij, ook mijn ouders en hebben we koffie/thee gedronken 

met een lekkere bonbon erbij. En mijn moeder en mevrouw Lafeber en Jacqueline 

en Birgita kregen allemaal mooie bloemen. 

 

 
 

Dat is dan wel weer een voordeel: ik heb namelijk afgelopen nacht van het 

instuiffeest gedroomd, dus ik weet hoe ik het verslag moet maken. Ik vond de 200e 

instuif een erge gezellige dag, maar ik zal het wel erg gaan missen. Ik heb thuis, in 

een plakboek, de vooruitnodiging al ingeplakt en de definitieve uitnodiging van de 
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200e instuif plak ik ook in. Ik heb zoveel mogelijk foto’s gemaakt in de kerk, en mijn 

vader heeft ze op een DVD gezet zodat ik ze op Sterrenberg kan bekijken. 

 

De journalist Nico van Hartesveldt 

 


