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Woordje Porsche – Allgaierdag 27-05-17 Henk Berns 

 
Beste mensen, 
 
Hartelijk welkom op deze 17e Allgaier Porsche-dag hier in Reuver. 
Auch unser Deutscher freunde herzlichen willkommen.  
Es werde ein bisschen ein internationales Treffen. 
Wir sind froh das sie mit zufiele Leute sind gekommen weil Reuver nicht zentral ist. 
Meines Deutsch ist nicht so gut aber ich will probieren etwas zu sagen. 
Omdat ik het in het Nederlands en Duits wil zeggen zal het woordje een beetje rommelig 
zijn. Is niet anders. 
 
Ook onze Belgische vrienden en zelfs iemand uit Zweden, hartelijk welkom.  
We zijn heel blij met deze grote opkomst te meer omdat Reuver niet echt centraal 
gelegen is. 
16 jaar geleden zijn Henk en Jeanette Karzijn begonnen met deze jaarlijkse dag.  
Dit is een succes geworden.  
 
Vor 16 jahre sind Henk und Jeanette Karzijn angefangen mit organisieren von diese 
Porsche – Allgaiertag . Jedes Jahr kommen vielen nach diesem Tag um zu reden mit 
einander und auch um ihre Traktoren zu showen. 
 
Elk jaar komen heel trouw een groep mensen bij elkaar om met elkaar te praten over 
onze hobby. 
Vorig jaar gaf Henk aan het welletjes te vinden en hij heeft toen Willie v.d. Elsen en mij 
gevraagd om dit over te nemen. Wat we dus gedaan hebben. 
Wij willen de familie Karzijn hartelijk danken voor het organiseren van deze dagen.  
Het is een groot succes geworden dankzij jullie. 
Mensen mag ik een groot applaus voor deze mensen. 
 
Voriges Jahr hatte Henk gesagt das es genug war.  
Er fragte Willie v.d. Elsen und mich um dies zu organisieren was wer jetzt mache. 
Dieses 17e mal organisieren Willie und ich dieses treffen zusammen mit unser Deutsche 
Freunde. Special Manfred Klingen hat uns viel geholfen mit organisieren.  
Wir organisieren dies am Platz von die Witte Stein.  
Man kann hier gut essen und trinken. 
Nächstes Jahr ist die Porsche-Allgaiertag bei Johan Kruier in Hoorn. 
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Deze 17e keer organiseren Willie en ik het samen met onze Duitse vrienden.   
Daardoor is het een iets andere opzet geworden. Onze Duitse vriend Manfred Klingen 
heeft ons met de organisatie geholpen. 
Het is deze keer op het terrein van een restaurant en daardoor ook iets anders.  
U kunt hier terecht voor heerlijke lekkernijen. 
Volgend jaar gaan we het weer op de ouderwetse wijze doen zoals het altijd is geweest.  
Zoals het nu staat zal deze dan in Noord Holland gehouden worden bij Johan Kruijer in 
de buurt van Hoorn. 
 
Das Programm ist bekannt: 
Nach diese Öffnung ruhig rund sehen und sprachen mit einander. 
Ab elf Uhr kann man etwas essen in de Witte Stein. 
Rundfahrt ist ab halb Zwei. 
Am halb vier ist die Lotterie welches organisiert ist durch unser deutsche freund 
Manfred Klingen. Er hat tolle Preise organisiert. 
 
Het programma van vandaag is als vanouds. 
Eerst rustig rondlopen en lekker bijpraten. 
Vanaf elf uur kan men terecht in het restaurant.  
Bewust zo vroeg omdat velen vroeg van huis zijn gegaan . 
Ook vanwege de rondrit welke om rond half twee zal beginnen. 
Om half vier zal de verloting zijn welke door onze Duitse vriend Manfred Klingen is 
georganiseerd. Hij heeft mooie prijzen geregeld. Is de moeite waard 
 

Willie und ich wünsche Sie viel Spaß auf diese Spezialen Tag. Genießen Sie. 
 
Willie en ik wens jullie allen heel veel plezier en we hopen dat we samen nog vaak 
mogen genieten van deze unieke dagen. Geniet er van. 


