Verslag tweede dagreis naar Z-Holland ( 15 en 19 september)
Door de vele aanmeldingen hebben we ook deze dagtocht twee keer uitgevoerd. Vanaf de
opstapplaatsen ging de reis eerst naar Hoek van Holland voor een bezoek aan de
Maeslantkering. Uiteraard begonnen we de dag met koffie en gebak. Vervolgens een
uitgebreide uitleg d.m.v. een film. Aan de hand van een kaart en een maquette werd de uitleg
vervolgd over dit stukje Hollands Glorie. Het slotstuk was een bezoek buiten om de kering in
het echt van dichtbij te zien. Dat er veel belangstelling was bleek uit de vele vragen die er
werden gesteld. Eenmaal weer binnen volgde de lunch, die goed smaakte met soep
Na de lunch gingen we via een kort toertje door Hoek van Holland naar Monster om aan
boord te gaan van een boot voor een ruim twee uur durende rondvaart tussen de Westlandse
kassen. De schipper wist vele wetenswaardigheden over de streek te vertellen. De dag werd
besloten met een diner in Heenweg en rond half negen waren we weer terug in Houten en
konden we voor beide dagen terugkijken op een geslaagde dag met vooral dinsdag goed weer.
Graag wil ik via dit verslag ook iets over onze vaste chauffeur Harm van Es vertellen. Hij
heeft op zijn eerste dag vakantie in Polen een zware (bijna fatale) hartaanval gehad. Ze
hebben hem in het ziekenhuis een week of 4 buiten kennis gehouden. Zuurstof moest
toegediend worden. Ook kwam er nog een ziekenhuis bacterie om de hoek kijken.
Hartwerking was nog 40 %. Na 5 weken begon hij langzaam iets op te knappen en is hij
zondag 17 september, met de ziekenauto vanuit Polen naar huis vervoerd. Deze week is hij
thuis vanwege een soort quarantaine en dinsdag 26 september gaat hij naar het Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein. Maar hij heeft nog een lange weg te gaan. Zelf is hij optimistisch
want hij had het al weer over eventuele reizen. Na de dagtochten is er een kaart met vele
handtekeningen en goede wensen naar hem verstuurd.

