
De vijfde reis ging naar Sankt Johann (Tirol) in Oostenrijk. 

Op deze reis hadden we voor het eerst een “eigen” 

bus mee en natuurlijk de daarbij behorende 

chauffeur. Dat was Theo Schaafsma uit Oostzaan. 

Die had ook zijn vriendin mee, was reuze gezellig. 

Deze bus, de “Jubileum” van de firma Hellingman, 

bleef dus de hele reis 

bij ons.  

De tocht naar 

Oostenrijk werd in twee etappes gedaan. Onderweg in Zuid-

Duitsland werden in een boomgaard van een boer onze tenten 

opgeslagen om te overnachten. Deze boer werd “omgekocht” 

door ome 

Jaap en Piet 

de Jager (jr.) 

met een stel 

klompen uit 

Holland. 

Daar was 

natuurlijk  geen sanitair aanwezig en dus 

moesten de tanden bij de dorpsfontijn 

gepoetst worden. 

 

De volgende dag gingen we verder de grens 

over bij Kufstein, om  later op de dag in St. 

Johann/Tirol op de camping te arriveren. Daar 

werden de tenten weer op gezet en het kamp 

verder ingericht. 

 



We hadden vanuit het kamp 

een prachtig uitzicht op de 

bergen en vooral op de “Wilde 

Kaiser”. Van uit het kamp 

hebben we leuke tochten 

gemaakt zowel te voet als met 

de bus. 

 

 

 Een van die tochten ging naar de “Gross Klockner”. Het was erg 

warm die dag en de bus kon die dag zijn warmte niet kwijt, dus grill 

van de bus af en de kachel aan om de warmte zoveel mogelijk te 

lozen…..      Met de nodige tussen stops, om af te koelen, hebben we 

de prachtige tocht volbracht. 

 

Ook mocht een bezoek 

aan een “Tiroler abend” 

niet  op het programma 

ontbreken. Daar werden 

ook mensen uit het publiek gehaald om mee te 

dansen. Een van de “gelukkigen” was Ank de 

Vries, die toen al verkering had met Klaas 

Jongejans. De optredende Tiroler had zijn 

handjes op een plaats die Klaas niet leuk vond 

en die haalde Ank dan ook gelijk van de de vloer af met de nodige hilariteit natuurlijk. 



We hebben daar natuurlijk ook gezwommen. 

Dat was ook (vooral voor de dames) een hele 

ervaring. De dames moesten verplicht een 

badmuts op. Uit hygienisch oogpunt moesten 

mensen met lang haar daar een badmuts 

dragen. Men ging er van uit dat alleen dames 

lang haar hadden. Vreemde ervaring was dat, 

met gehuurde badmutsen op zwemmen! 

Maar zoals aan alle leuke kampen kwam hier ook weer een einde aan helaas! En moest ons 

fraaie kamp weer worden opgebroken. Tijdens ons verblijf in Oostenrijk hadden ook nog 

enkele dorpsgenoten ons bezocht. Bij dat verblijf hadden die onderling onenigheid gekregen 

en was een stel ( met hun auto) plots verdwenen richting huis. Het achtergebleven stel is 

met onze groep teruggereisd. 

 

 

Op de terugweg was  ook nu 

weer de laatste stop voor 

Westzaan bij Het Kalfje in de Bilt 

om het diner te gebruiken. Dat 

is een leuke traditie , maar altijd 

met een snik van een afscheid 

na zo’n leuke vakantie met 

elkaar te hebben gehad. 



Natuurlijk was het in Westzaan weer een 

hartelijk weerzien met alle ouders en 

bekenden. Ook hier weer de gebruikelijke 

dank woorden en vooral ook voor “onze”  

chauffeur Theo en zijn vriendin Gre. 

Ook voor de leiding; Jaap en Trien de Boer en 

Annie en Piet de Jager  waren er natuurlijk 

dankwoorden en cadeaux ter afsluiting.  

Dit was voor deze groep het laatste RODA 

kamp. Een aantal had reeds verkering en ging 

nu andere vakanties beleven. Maar voor 

allemaal waren  het een aantal onvergetelijke kampen geweest met hele leuke ervaringen. 

 

De deelnemers aan deze tocht waren op de voorste rij v.l.n.r.: Dick Smit; Wies Schoen; Toos van 

Feggelen; Nel Groot; Piet de Jager; Siem Heinis; Dina van der Velden; Jaap de Boer. Tweede rij v.l.n.r.: 

Theo Schaafsma; Ans Smit; Louis van ’t Veer; Dirk de Wit; (?); Annie de Jager; Ger Kabel; Jaap van het 

Veer; Dik Kok; Trien de Boer; Jaap Schellinger (jr.); Guus van Dalen; Gre Schaafsma; Dirk Kuyt; Adri de 

Graaf;  Ank de Vries; Nel de Vries; (?); John Al; Mary Room; (?);(?); Ank Bleij; Mary Jongejans;Ria 

Stadt; Kees Heinis en Klaas Jongenjans. 


