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Vandaag stond er een mooie tocht op het programma. Nadat iedereen een plekje gevonden had in de bus,
werd koers gezet naar het inmiddels wel
bekende adres Rozen en Radijs in Burgerveen.
Daar stond de koffie met gebak al klaar en daar
waren we best even aan toe. Het was vandaag
wel een heel erg warme dag en we deden het
dan ook kalm aan.
Na de koffie was er voldoende tijd om nog even
door de kassen te lopen en eventueel een
plantje te kopen. Nadat de plantjes met de hulp
van Peter in het vrachtruim waren gezet,
vertrokken we weer voor een prachtige tocht
met uitleg van Peter door het Groene Hart van
Nederland naar restaurant Kaagzicht voor de
lunch. Zoals gewoonlijk was alles weer prima
geregeld door Wally en Emmy.
Een buitenstaander heeft er werkelijk geen flauw idee van wat er allemaal komt kijken om zo’n dag tot in de
puntjes gladjes te laten verlopen. Niet alleen op de dag zelf maar voordat we kunnen genieten van de dag zelf,
is er al onvoorstelbaar veel werk verzet.
Om een voorbeeld te geven: alle bestemmingen moeten van te voren bezocht worden om te bekijken of de
locatie wel geschikt is voor ons gezelschap. Te denken valt b.v. aan de afstand van de bus naar onze
bestemming, de bereikbaarheid van de toiletten enz. Als dit allemaal in orde bevonden is, komt het financiële
plaatje om de hoek kijken en daarna moet gereserveerd worden. Dan moet de bus geregeld worden. Ook de
capaciteit van de bus is bepalend voor de prijs die wij uiteindelijk moeten betalen voor ons dagje uit.
Na dit kijkje in de keuken van de organisatie, gaan we weer verder naar onze uiteindelijke bestemming, een
boottocht over de Kagerplassen. Onze opstapplaats was in Warmond. Van daaruit hebben we een hele mooie
vaartocht gemaakt op een prachtig schip met de mogelijkheid om aan boord voor eigen rekening een lekker
koel drankje te drinken. Het was die dag wel heel erg warm, maar Wally had met haar vooruitziende blik
gezorgd voor een flesje water voor iedereen.
Na terugkomst moesten we nog wel even
wachten voordat we de bus in konden omdat de
temperatuur in de bus tot onacceptabele
hoogte gestegen was. Toch kwamen we weer op
tijd terug op onze uitvalsbasis, waar de ophalers
al weer stonden te wachten.
Al met al een weer zeer geslaagde dag en Ik
hoop ook namens U te mogen spreken als Ik de
wens uit, dat deze dagtochten nog heel lang
door Wally en Emmy georganiseerd mogen
worden.
Geloof me of niet, maar de grootste voldoening
voor Wally is te weten dat iedereen weer een heerlijke dag heeft gehad en dat alles weer goed gegaan is en als
Emmy dan weer naar huis is, kruipt Wally doodmoe maar heel voldaan heerlijk onder de wol om opnieuw
krachten op te doen voor de voorbereidingen van uw volgende uitje.
Henk

