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De voorbereiding op vrijdag 27 maart en 

zaterdagmiddag 28 maart 

 

Alle spullen die noodzakelijk zijn voor de vaarvakantie 

werden verzameld; lakens, handdoeken, rolstoelen, 

koffers etc.  

Rond twee uur stond firma Lagerberg weer klaar om 

alle spullen in te laden. Binnen twintig minuten zat de 

vrachtwagen helemaal vol en kon de reis beginnen. 

Zaterdag 29 maart rond één uur waren zowel firma 

Lagerberg en Verscentrum Nederland al in Tiel en kon 

het schip worden bevoorraad met alle spullen. 

 

De voorbereidingsploeg (Andre, Miriam, Nico, Jolanda, 

Simon en Ingrid) was al aanwezig om alle containers 

aan boord te laden. Ook Robbie van de bemanning 

heeft zijn krachten laten zien.  

De bedden werden opgemaakt, de koffers in de juiste 

hutten gezet, het proviand op de juiste plek en de 

voorsalon gezellig gemaakt.  

Het thema van deze reis is ‘doe is gek, doe gezond!  

Dit kwam terug in het welkomstcadeau op de kussens, 

een kikker met een aardbei (tasje) en alle mooie 

tafelstukken (gemaakt door Elly) in de salon. Deze 

worden op de laatste dag geveild. De opbrengst gaat 

naar de volgende vaarvakantie. 
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Zondagmiddag en -avond 29 maart 

 

In de ochtend werden, door de voorbereidingsploeg, 

de puntjes op de i gezet.  

Rond half twee arriveerde de brandweer Wassenaar  

in Tiel. Ondertussen verzamelde de gasten zich in 

Wassenaar. Het instappen in de bussen verliep vlot en  

om twee uur kwamen alle bussen aan. Het weer was 

slecht, één voor één met de stormparaplu op, kwamen 

de gasten aan boord 

en werden 

verwelkomt door 

Flipje.  

Na een fotoshoot 

met Flipje ging 

iedereen naar de grote salon. De champagne stond te 

wachten en iedereen werd welkom geheten. Er werd 

geproost op een gezellige, bewegelijke (niet door de 

wind) en gezonde week. 

 

De hutten werden 

verkend en rond vijf uur 

werd iedereen weer in 

de salon terug verwacht 

voor het happy hour.  

 

 



 4 

De kok had inmiddels al een heerlijke pasta bereid en 

iedereen heeft zitten smullen. 

 

’s Avonds kwam het 

smartlappenkoor 

Fruitig geflip(t) om ons 

in de stemming 

brengen.  

 

 

 

Met bekende, maar ook minder bekende liedjes, werd 

uit volle borst meegezongen. Na nog een borreltje te 

hebben gedronken, ging we moe maar voldaan naar 

onze hutten. 
 

Maandag 30 maart van Tiel naar Cuijk 

 

De dag begon stralend, 

blauwe lucht en een heerlijk 

zonnetje, helaas was dit van 

korte duur. Al snel kwamen 

de druppels uit de hemel 

vallen.  

Tegen tien uur werden we 

verrast door het duo 

Dominique & Jacqueline uit 
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het Gooi. De één een gezondheidsfreak, de ander 

houdt meer van het kijken ernaar met een glaasje in 

de hand. Om de spieren wat soepel te maken moest 

iedereen mee doen met de ochtendgymnastiek op 

muziek.  

 

Daarna de dans van de week: ‘bewegen is gezond’. Hier 

kon iedereen aan mee doen.  

 

Gelukkig klaarde het weer 

een beetje op zodat we 

het lieflijk dorpje Cuijk 

konden bezichtigen. 

 

 

 

 

Na een heerlijke maaltijd van sperziebonen , 

kipcordon blue en gebakken aardappels is er volop 

genoten van de Frisse Fruit avond.  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Een banaan, aardbei, Joker en sinaasappel streden 

middels een stoelendans om de beste plek. Met de 

bingo werd de avond afgesloten. Moe maar zeer 

voldaan werden de hutten opgezocht.  
 

Dinsdag 31 maart van Cuijk naar Venlo 

Na heerlijk geslapen te 

hebben vertrok de PWA om 

9.00 uur richting Venlo. 

Het weer was erg onstuimig, 

het schip hield de vaart erin.  

Rond half één waren we 

gearriveerd en scheen 

heerlijk de zon. 

 

In twee groepen is Venlo 

bekeken en hebben vele leuke 

dingen gekocht.  

 

Na de heerlijke maaltijd van 

Zoervleisj (echt Limburgs) 

kwam het dweilorkest ‘Flujas 

Tröäters’ voor ons optreden.  
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Ze speelden echte Limburgse liedjes, maar ook veel 

nummers die we uit volle borst mee konden zingen.  

 

De voetjes gingen van de vloer en de polonaise werd 

ingezet.  

 

Moe van al het 

dansen werden 

de hutten weer 

opgezocht om 

lekker te kunnen 

gaan slapen. 
 

 

 

 

Woensdag 1 april van Venlo naar Nijmegen 

De vakantie is al weer halverwege, de tijd vliegt om. 

Vandaag richting Nijmegen, de stad van de wandel 

Vierdaagse. 

Vanmorgen weer begonnen met ‘bewegen op muziek’. 

Elke morgen wordt er meer bewogen.  
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Vanmiddag staat een rondrit met een zonnetrein op 

het programma. Een uur lang werd er volop genoten 

van het mooie Nijmegen.  

 

 
 

Vanavond heerlijk gesnackt, de avond stond in het 

teken van de Bonte avond, verzorgd door de 

medewerkers.  
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Alles speelde zich af in een gezondheidscentrum. Het 

eerste deel gebeurde 

in de fitnessruimte, 

van de mooie mannen 

tango tot aan het hoela 

hoepen.  

Na de pauze was het 

centrum omgetoverd 

tot een polikliniek.  

 

 

Van een operatie 

tot commotie in de 

wachtkamer heeft 

de revue 

gepasseerd.  

 

 

 

 

Na nog een heerlijke 

borrel te hebben 

gedronken zocht 

iedereen weer 

heerlijk zijn hut op. 
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Bootlied 

Op de melodie van de Nederlandse Amerikaan. 

 

Het is weer tijd, de boot ligt klaar 

We varen net als vorig jaar 

Het thema luidt doe eens gezond 

We maken het echt niet te bont 

 

Refrein: 

Van voor naar achter 

Van links naar rechts  

Van voor naar achter van links naar rechts 

Van voor naar achter van links naar rechts 

Van voor naar achter van links naar rechts. 

 

De bussen in op weg naar Tiel  

De reis die ons niet tegen viel 

De lunch gegeten in de bus 

Van Flipje kregen we een kus 

 

Refrein 

 

De avond was een groot succes 

Het koor gaf ons een wijze les 

Maak veel plezier geniet ervan 

Beweeg maar mee zolang het kan 

 

Refrein 

 

De reis ging verder op weg naar Cuijk 

De zon die scheen dus we gingen uit 
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De winkels werden volop bezocht 

Het nodige werd dus gekocht. 

 

Refrein 

 

Het eten heeft weer goed gesmaakt 

Dit hebben ze dik voor mekaar gemaakt 

De avond werd al snel weer laat 

Een fruitige boel met de automaat 

 

Refrein 

 

Op dinsdag hadden we windkracht acht 

We gingen snel op volle kracht 

Maar ’s middags was het prachtig weer  

De joekskapel ging heen en weer 

 

Refrein 

De zonnetrein liet ons veel zien 

De gids had praatjes wel voor tien 

De avond was weer heel erg bont 

Bewegen is echt heel gezond 

 

Refrein 

 

De laatste dag naar Zilverstad  

We hebben toch best goed weer gehad 

Geniet van recht zo die gaat 

En meezingen, wel in de maat 

 

Refrein 
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We zijn aan ’t einde van dit lied 

Het is nu klaar zo  als u ziet 

We zeggen maar tot volgend jaar 

Dan ligt de boot weer voor u klaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 2 april van Nijmegen naar Schoonhoven 

Het is alweer de laatste hele dag aan boord. Vandaag 

wordt Schoonhoven bezocht, de Zilverstad in Zuid 

Holland.  

 

Eerst nog even de armen en de benen los maken met 

Dominique en Jacqueline.  
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Ook vanmiddag zijn veel gasten van boord gegaan, om 

een leuke stadswandeling te maken.  

 

 
 

 

De koks hadden 

heerlijk 3 soorten 

stamppotten 

klaargemaakt, 

zuurkool, boerenkool 

en hutspot.  

Zeemanskoor ‘Recht 

zo die gaat’ kwam ’s avonds aan boord.  

Heerlijk kon iedereen meezingen. De sfeer zat er 

goed in. Jammer dat zo’n week zo snel voorbij gaat.  
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Vrijdag 3 april van Schoonhoven naar Gouda 

Aan alles komt een eind………. vanmorgen varen naar 

Gouda, waar de bussen weer voor u klaar staan. 

Uiteraard hebben we ook deze ochtend eerst de 

spieren losgemaakt.  

 

De tafelstukken die het 

meest in trek waren zijn 

geveild. Ook dit jaar is de 

opbrengst van de 

tafelstukken voor de eerst 

volgende vaarvakantie.  

 

 

 

 

 

De vaarvakantie voor 2016 is al aangevraagd, maar het 

is op dit moment nog niet bekend in welke week dit zal 

gaan plaats vinden. 

 

U ontvangt hier zo snel mogelijk bericht van. 
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Deze reis werd u mogelijk gemaakt door: 
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Sponsoren bedankt voor het realiseren van de 

vaarvakantie! 

 

 Wasserij Gaverland 

 

Verhuisbedrijf Lagerberg  

 

Fonds 1818 

 

Stichting Vrienden van Willibrord & Stichting 

Vrienden van Sophieke 

 

Drukkerij Decaprint  

 

Verscentrum Nederland 

 

Brandweer Wassenaar 

 

Vrijwillige buschauffeurs van SWZ & Florence 

 

Sponsoring entertainment pakket Teamco Foundation 

Schweiz 

 

Fonds Slyuterman van Loo 

 

RCOAK – Roomsch Catholijk Oude Armen kantoor 
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Stichting Sint Nicolaas Gasthuis – college van 

Regenten 

 

Hartingbank 

 

3WT ICT Solutions 

 

Telematch 

 

Kuyt Schilders 

 

Frans in ’t Hout Tuintechniek 

 

Pieterse Aluminium BV 

 

Anonieme gever 

 

Medewerkers SWZ 
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