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De voorbereiding op vrijdag 20 mei en 

zaterdagmiddag 21 mei  

 

Alle spullen die noodzakelijk zijn voor de vaarvakantie 

werden verzameld; lakens, handdoeken, rolstoelen, 

koffers etc.  

Vrijdag om twee uur stond firma Lagerberg weer klaar 

om alle spullen in te laden. Binnen twintig minuten zat 

de vrachtwagen helemaal vol. 

 

Zaterdag 21 mei rond één uur waren zowel firma 

Lagerberg en Verscentrum Nederland al in Beverwijk 

en kon het schip worden bevoorraad met alle spullen. 

 

De voorbereidingsploeg (Laura, Carla, Marcel, Miriam, 

Nico, Jolanda, Simon en Ingrid) was al aanwezig om 

alle containers aan boord te laden. Ook Chris 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 ‘Tropisch eiland’  

Het welkomstcadeau werd op de kussens gelegd, 

namelijk een strandtas, een zonnebril en een lipgloss. 

Naast het bed werd een potje met tropisch zand en 

schelpen geplaats als souvenir voor deze reis.  
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Zondagmiddag en -avond 22 mei 

 

In de ochtend werden de laatste decoraties 

neergezet om het tropisch thema te onderstrepen. 

Inmiddels verzamelden de gasten zich in Wassenaar. 

Het instappen in de bussen verliep zo vlot , dat de 

eerste rolstoelbus al in Beverwijk gearriveerd was, 

nog voor de brandweer (ook uit Wassenaar) aankwam. 

Iedereen kreeg een hawaiikrans om en ging op de  foto 

bij de bananenboom. Vervolgens kreeg men een 

tropische cocktail en na het welkomstwoord en 

voorstel rondje werd er geproost op een goede reis. 

De hut werden bekeken en rond vijf uur was iedereen 

weer in de salon terug voor een aperitief. 

De koks hadden een heerlijke schelpenpasta met 

bolognaise saus bereid en iedereen heeft zitten 

smullen. 

’s Avonds zong Shantykoor het Staende Tuygh uit 

IJmuiden verschillende Shantys en andere zeemans- 

liederen voor ons. 
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Maandag 23 mei van Beverwijk naar Enkhuizen 

 

In de ochtend na het ontbijt, werd iedereen 

opgeschrikt door de luidruchtige komst van het duo 

Bill en Kitty.  

Dit echtpaar was gisteravond, op 

uitnodiging van het UIT-Bureau 

vers uit Amerika aangekomen. 

Uitgedost in tropische kleding gaf 

Bill informatie over Enkhuizen en 

zette Kitty de ochtendgymnastiek 

in.  

Zo kon iedereen de dag soepel 

beginnen.  

 

Na de lunch gingen verschillende groepjes, ondanks 

regen en wind, er op uit om het mooie Enkhuizen te 

bekijken.  

 

Onder de voet van de 

Dromedaris kon men de eerste 

code voor de schatkist, krijgen 

uit handen van een rare banaan.  
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In de avond vond een 

felle strijd plaats 

tussen een tropisch 

eiland en een piraten 

eiland in het ‘grote 

Eilandspel’. 

 

Er werd veel gezongen en 

zelfs de limbo werd 

gedanst.  

Uiteindelijk won het 

Tropisch eiland de strijd. 

 

 

Dinsdag 24 mei van Enkhuizen naar Leeuwarden 
 

Vandaag stond Vlieland op het programma. Door harde 

wind uit de verkeerde hoek, kan onze tocht niet 

doorgaan. Maar door de creativiteit van zowel de 

kapitein als de dames van het UIT-Bureau worden 

dinsdag en woensdag omgeruild. Dus morgen varen we 

naar Vlieland. 

 

Ook vandaag startten Bill en Kitty de dag met 

bewegen.  
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De oefeningen, door 

iedereen enthousiast 

meegedaan, werden 

uitgevoerd 

op de 

muziek van  

 

‘het vliegerlied’, ‘bewegen is gezond’ en 

de ‘chocoladedans’.  

 

De aanwijzingen voor de code werd 

gegeven, de omschrijving was:  

‘Geef iemand de linkerhand die een Hawaii-krans om 

de linker pols draagt’. 

 

Om 13.30 uur kwam de 

paardentram voorrijden, 

waarna de gasten in konden 

stappen. Er werden twee 

ritten gereden. 

 

Tijdens deze ritten werd 

door de koetsier informatie 

gegeven over de historie van 

de oude binnenstad. 
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Intussen werden de 

voorbereidingen getroffen 

voor het Tropisch diner.  

In de grote salon werden drie 

lange tafels opgesteld en 

feestelijk gedekt in tropische 

sferen. Dit betekende dat we 

met zestig mensen aan tafel 

zaten, zowel gasten als 

medewerkers. 

 

Het diner werd 

geopend met een 

verrassingsoptreden 

van Steelband  

‘Pan Magic’.  

 

 

 

Het diner bestond uit 

vijf gangen. Tussen 

de gangen door waren 

er verschillende 

optredens van 

bekende artiesten. 



 8 

Woensdag 25 mei van Leeuwarden naar Vlieland 

 

Blij werd iedereen vanmorgen wakker. Onze tocht 

naar Vlieland kon gelukkig doorgaan. Het weer was wel 

wat grijs, maar er was onderweg genoeg te zien.  

Het ochtendprogramma met Bill en Kitty werd iets 

ingekort. Dit kwam door de voorspellingen van de 

kapitein. 

Om bij Vlieland te komen 

moesten we over een stukje 

Noordzee, ‘het Stortemelk’ 

varen. De golven waren door 

de harde wind van gisteren 

toch nog 80 cm hoog, 

waardoor alles aan boord 

goed vastgezet moest 

worden. De kapitein 

adviseerde de gasten om 

vooral te blijven zitten 

tijdens deze overtocht.  

 

Na de lunch was het al 

weer snel tijd om het 

eiland te gaan 

verkennen.  
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Aangezien de afstand naar het dorp toch wel ver was, 

werd geregeld dat de gasten per bus gebracht konden 

worden.  

 

Na een rondrit over 

het hele eiland konden 

de gasten uitstappen. 

Er was genoeg tijd om 

te winkelen, van alles 

te bekijken of lekker 

koffie te drinken op 

een terras.  

 

Op een terras zaten Bill en Kitty met de volgende 

code voor de schatkist.  

Zoals u wel zult begrijpen kregen ze veel bekijks.  
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Na weer een heerlijke maaltijd kwam het Vlielander 

zeemanskoor. Zij zongen uit volle borst allerlei 

liederen.  
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Bootlied op de wijs van ‘t was aan de Costa del Sol 

 

Refrein: 

’t gaat heen en weer 

Bij prachtig weer 

Dat smaakt naar meer 

In tropische sfeer 

 

Eindelijk gingen we dan 

Alles verliep volgens plan 

Weg naar een tropisch eiland 

Proost met een cocktail in d’ hand 

 

’s avonds toen kwam er een koor 

Die lagen goed in het gehoor 

’t was lekker ongedwongen 

Veel werd er meegezongen 

 

Refrein 

 

Kitty en Bill zijn aan boord 

Wie had daar ooit van gehoord 

Bill die wist alle wegen 

Lopend, ondanks de regen 

 

De avond stond bol van plezier 

Het eilandenspel gaf vertier 

Rammelen met die ballen 

Tot slot is de prijs gevallen 

 

Refrein 
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In Leeuwarden was het een zit 

Met paard en wagen, rondrit 

Daar zijn we rondgereden 

Gebouwen van lang geleden 

 

Samen aan ’t tropisch diner 

Iedereen deed hier aan mee 

’t waren zowaar vijf gangen 

De steelband is blijven hangen 

 

Refrein  

 

Gaan we naar Vlieland of niet 

’t is toch gelukt zo u ziet 

Lekker gespierd door ’t trainen 

Hebben we nu zeebenen 

 

We gingen naar ’t dorp met de bus 

Dat was toch best wel een klus 

Een avondje lekker zingen 

Dat zijn toch fijne dingen 

 

refrein 

 

Verder naar Lemmer op weg 

Wat een bekijks onderweg 

Het vliegerlied werd bekeken 

De boot werd maar net ontweken 
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Dan nog een avond, lest best 

Dat was het Boljeiers orkest 

De avond stond vol van ‘t dweilen 

Nu strijken wij de zeilen 

 

Refrein 

 

Het laatste couplet van ons lied 

We pakken in zoals u ziet 

Hier scheiden onze wegen 

We komen elkaar nog tegen 
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Donderdag 26 mei van Vlieland naar Lemmer 

 

En dan worden we ’s morgens wakker en zie je deze 

lucht, heerlijk dat zonnetje…. 

 

Tijdens de ochtend gym lagen we in de sluis en konden 

alle omliggende schepen meegenieten van het 

Vliegerlied.  

De laatste code was (met de voorgaande codes) in de 

schatkist te vinden. Iedereen kon met de codes gaan 

puzzelen om er vervolgens een volledige zin van te 

maken. 

Veel gasten gingen daarna nog even boven op het 

topdek van het zonnetje genieten. 
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Ook in de middag 

hebben we heerlijk van 

het zonnetje genoten. 

Een aantal mensen zijn 

het leuke dorpje nog in 

geweest. 

 

 

Het is alweer de laatste avond. Wat is de tijd toch 

weer hard gegaan. 

Dweilorkest ‘de Boljeiers’ hebben van deze avond een 

enorm feestje gebouwd.  

 

De voetjes gingen dan ook regelmatig van de vloer.  
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Vrijdag 27 mei van Lemmer naar Hasselt 

 

En aan alles komt ook weer een eind. Wat is de week 

toch weer hard gegaan. Het was een mooie week, 

mooie route en toch uiteindelijk goed weer. 

 

Na de laatste oefeningen uitgevoerd te hebben werd 

bekend gemaakt wie de schatkist gewonnen had. Er 

waren meerdere gasten die de code goed ontcijferd 

hadden. De winnaar werd door loting bepaald. Ter 

afsluiting werd nog één keer het volledige bootlied 

gezongen. 

 

De bussen stonden weer keurig op ons te wachten om 

ons weer naar Wassenaar te brengen. 

 

Voor dit jaar hebben we nog een kerstreis gepland. 

Deze is van zondag 27 november t/m vrijdag 2 

december.  

U kunt zich daar al voor inschrijven.  

 

Wij hopen u snel weer te zien! 
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Deze reis werd mogelijk gemaakt door: 
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Sponsoren bedankt voor het realiseren van de 

vaarvakantie! 
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WWW.UITBUREAUWASSENAAR.NL 

UIT—BUREAU WASSENAAR 

070 512 32 00 

Voor meer informatie 

De volgende vaarvakantie is van  
27 november t/m 2 december 2016 


