Cruise door Zuid-Holland en Brabant
28 augustus – 3 september 2016

Zondagavond 28 augustus 2016
We werden om 20.00 uur bij de Rijnkade 12 in Arnhem verwacht.Hier
zou onze cruise Zuid-Holland en Noord-Brabant beginnen omdat we er
voor gekozen hadden om een avond van te voren in te schepen.
Heleen en Anny onze begeleidsters zouden ons daar opvangen en ons
wegwijs maken op het motorschip Salvinia van de firma Feenstra.
Maar wat bleek: we moesten niet op de Rijnkade zijn maar ons schip lag
links van de Rijnkade.
Met de hulp van de vroegere kapitein en de chauffeur van Jan werd dit
probleem uiteindelijk op gelost en kon het verloren schaap, Evelien, ook
inschepen.
Maar er ontbrak nog
iemand: Henk. Wat bleek:
deze zat al vanaf 19.00
uur in zijn hut.
Uiteindelijk zaten we
allemaal – Henk, Viviane,
Evelien, Jan, Anny en
Heleen - om 21.30 uur
aan een drankje en werd
er even kennis gemaakt
met elkaar.

Om 23.00 uur gingen we moe maar voldaan naar bed.

Maandag 29 augustus 2016
Deze dag begonnen we met een heerlijk
ontbijtbuffet.
Om 10.00 uur was er weer gezellig koffie en
om 11.00 uur werd de bemanning aan ons
voorgesteld en werd het programma van
deze dag verteld.
Na de uitgebreide lunch gingen Evelien en
Vivi even rusten en speelden Heleen Jan,
Henk en Anny ‘Mens erger je niet.’ Er werd
flink geërgerd.
Daarna was er koffie/thee met heerlijke
vlaai. Daarna ging Anny met de heren Wijk
bij Duurstede onveilig maken.
Toen iedereen weer aan boord was, kwam er weer een heerlijk zonnetje.
We konden daarom gezellig buiten zitten.
Om 18.30 uur werden we verrast met een voortreffelijk diner.
Daarna hebben we nog even gezellig bij elkaar gezeten, de sproeier
erop en aansluitend moe maar voldaan naar bed.

Dinsdag 30 augustus 2016
Vanmorgen
moesten we vroeg
uit de veren: om
9.00 uur begon de
excursie in
Kinderdijk. In een
film werd
uitgelegd hoe de
bemaling van de
polders door
middel van de
molens wordt
gegaan. We
zagen 19 mooie
molens.
‘s Middags stond
de paardentram in Dordrecht al voor ons klaar. Na een mooie rit hadden
we een indruk van deze prachtige stad.
Een heerlijk terrasje bij een chocolaterie maakte deze middag compleet.
Daarna hadden we nog tijd voor een spelletje ‘Mens erger je niet’.
Het was een gevecht op leven en dood. Het duurde dan ook heel lang
voordat Henk als terechte winnaar uit de bus kwam.
We waren nog net op tijd voor het diner. Pfff !!! ‘s Avonds was er nog een
bingo en Evelien, Henk en Jan hadden alle drie een mooie prijs
gewonnen.

Woensdag 31 augustus 2016
Vandaag heeft iedereen kaarten geschreven en op de post gedaan. Ook
werden er souvenirs in het winkeltje gekocht. Vanmiddag gingen we met
een taxibusje naar het centrum van den Bosch. Daar waren we niet de
enige toeristen.
Er was markt en studenten waren
met de introductieweek bezig.
We hebben de studenten zelfs met
een opdracht geholpen: ze moesten
een foto van een lange polonaise
maken en hadden ons daarbij nodig.
Na deze opdracht waren we zó moe
dat we snel een terrasje opzochten.
We hadden natuurlijk zin in een
Bossche bol - helaas waren ze op.
Daarna hebben we de prachtige Sint
Janskathedraal bezocht. Als afsluiting nog een terrasje maar ...... weer
geen Bossche bol.
Moe maar voldaan werden we om 17.00 uur weer naar de boot gebracht.
Vanavond weer een spelletje ‘Mens erger je niet: opnieuw gewonnen
door Henk… grgrgr...
Daarna begon de muziek van Helga en Klaus. En zo was er weer een
gezellige dag voorbij.

Donderdag 1 september 2016
Vanochtend konden we heerlijk uitslapen. Vivi was zelfs pas om 11.30
uur wakker. Degene die eerder wakker waren hebben op het
panoramadek gezeten en genoten van de vele schepen die voorbij
kwamen.
In de loop van de middag kwamen we in Drimmelen aan en gingen we
met "de Zilvermeeuw" de Biesbosch verkennen - een geweldig mooi
gebied.
We hebben ook verschillende plezierjachten gezien en natuurlijk niet te
vergeten de verschillende vogels, onder andere aalscholvers, reigers en
meeuwen.
Na deze rondvaart hadden we nog even de tijd om ons op te frissen
want om 19.00 uur werden we verwacht bij het captains diner.
Dit overtrof onze stoutste verwachtingen.
We kregen
meloen met
Ardennerham,
rijk gevulde
kippensoep met
stokbrood en
kruidenboter. Als
hoofdgerecht:
varkenshaasje
met roomsaus,
verschillende
groenten en
Parijse
aardappeltjes.
Het dessert was
een complete verrassing: 7 soorten ijs, warme chocoladesaus, kersenen frambozensaus. Er was ook vers gemengd fruit en slagroom.
Maar dit was nog niet alles: er volgde nog koffie/ thee met Amaretto en
een overheerlijk slagroomsoesje (om het laatste gaatje te vullen.)

Vrijdag 2 september 2016
Wat een verrassing bij het ontbijt
voor onze jarige Jan: zijn stoel
was versierd met slingers en
ballonnen en Jan kreeg een boa
om.
Ook werd er lang zal hij leven
gezongen.
Deze dag hebben we Gouda
bezocht met zijn mooie markt en
stadhuis.
Daarna een terrasje waar Jan
ons op koffie met gebak
trakteerde.
Jan kreeg een mooie kaart en
een cadeautje.
Bij het diner was er ook nog een
verrassing voor Jan: zijn toetje
was versierd met vuurwerk.
Zoals alle andere maaltijden was ook dit diner super verzorgd.
‘s Avonds was er nog een gezellige muziekavond met live muziek.
Jan werd nogmaals in het zonnetje gezet: speciaal voor hem werd het
liedje: ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer gezongen.

Zaterdag 3 september 2016
Helaas kwam ook aan deze vakantie een einde. Na het ontbijt werden de
koffers weer ingepakt.
Ondertussen voer ons schip richting Rotterdam waar we nog een laatste
lunch aangeboden kregen en afscheid namen van Vivi die door haar zus
en zwager werd opgehaald.
De rest van het gezelschap ging met de bus naar Arnhem waar iedereen
op eigen gelegenheid naar huis ging. We hebben allemaal genoten van
deze cruise.

Wist je dat…

* … Henk een hele droge
humor heeft?
* … hij altijd een gevat
antwoord terug had?
* … Henk tijdens deze cruise
kampioen ‘Mens erger je
niet’ was?

* …Jan tijdens deze cruise
een geweldige verjaardag
heeft gehad?
* … hij altijd goede zin heeft?
* … en hij met zijn gulle lach
iedereen blij maakt?

* … Evelien een dansje
waagde op de dansvloer?
* … zij samen met haar dieren
veel plezier beleefde?
* … en veel mooie foto's heeft
gemaakt?

* … Vivi een gat in de dag kan
slapen?
* … zij heerlijk van eten kan
smullen?
* … ze heel goed 6 kan gooien
bij ‘Mens erger je niet’?

