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Zaterdagmiddag 26 november 

 

De voorbereidingsploeg 

is op zaterdagmiddag 

aan boord gegaan. Nico, 

Jolanda, Carla, Ria, 

Monique, Jochem en 

Ingrid zorgden ervoor 

dat de bedden 

opgemaakt werden. De 

salon werd ingericht en de bar gevuld. Als laatste 

werd een welkomstgeschenk  voor de gasten in de hut 

gelegd. Het cadeau bestond uit een handig tasje met 

daarin een warme muts, sjaal en handschoenen. Deze 

zouden we wel eens nodig kunnen hebben deze week.  

Daarna was alles klaar voor ontvangst. 
 

 

Zondagmiddag en -avond  

 

In de ochtend werden op de boot de puntjes nog even 

op de i gezet. De tafels werden voorzien van een 

kerstboompje en de 2 grote kerstbomen werden 

voorzien van lampjes. Al deze kerstbomen en 

boompjes zijn gesponsord door hovenier Frans in ’t 

Hout. Inmiddels verzamelden de gasten zich in 

Wassenaar.  
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De koffers werden vervoerd door firma 

Zorgboodschap die hiervoor een vrachtwagen met 

chauffeur belangeloos beschikbaar stelde. Rond drie 

uur kwamen de gasten aan boord en zij werden 

ontvangen door twee kerstvrouwen. Iedereen werd 

welkom geheten, het team van medewerkers en 

vrijwilligers werd voorgesteld en er werd geproost op 

een goede vaart! Na een heerlijke pasta maaltijd 

kwamen 50 mannen van Zeemanskoor ‘Schip Ahoy’ uit 

Angeren ons in de stemming brengen Moe maar 

voldaan zochten de gasten daarna de hutten op. 
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Maandag 28 november van Arnhem naar Wesel 

 

Na het ontbijt kwamen de zussen To & Jo(uit Leiden) 

informatie geven over het programma en de ochtend 

gym begeleiden. De dames 

hebben er helemaal zin in. To 

is al eens eerder op de boot 

geweest met haar zus Ko. Zij 

houdt erg van winkelen en is 

blij dat zij met deze 

kerstmarktreis mee mag.  Jo 

daarentegen houdt er niet zo van en wil liever 

bewegen. Na de oefeningen op muziek van het “ 

inmiddels traditionele”  vliegerlied, was het de beurt 

aan het volledige team om het dagelijks langer 

wordende lied te zingen. 

 

In de middag trok (bijna) 

iedereen naar Wesel. Helaas 

waren de kerstmarktkraampjes 

gesloten maar de volle 

kerstwinkels konden dat wel 

compenseren.  
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Omstreeks 16.30 was 

iedereen weer aan boord 

en werd de loopplank 

ingetrokken om verder te 

varen naar Duisburg. De 

salon veranderde in een 

mooi ingericht restaurant 

en de gasten werden 

getrakteerd op een varend 5 gangen menu met 

optredens tussendoor van ”bekende” artiesten.  

 

Inmiddels was de boot aangemeerd in Duisburg. Na 

afloop van het diner zijn de meeste mensen als een 

blok in slaap gevallen. 
 

Dinsdag 29 november van Duisburg naar Düsseldorf 

 

Het is een strak blauwe hemel en het heeft 8 graden 

gevroren. Om negen uur gingen  de trossen los en 

vertrokken we richting Düsseldorf.     

 

 

 

 

 

Onderweg kregen we mooie 

landschappen te zien. Iedereen deed 
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zo goed mee met de gym deze ochtend dat een tweede 

beweeglied werd ingezet.  Rond half twee konden we 

de kerstmarkten bezoeken. De tocht er naar toe was 

best ver, maar het was het meer dan waard.  

 

Na wederom heerlijk gegeten te hebben stond artiest 

Jack Claessens op ons te wachten. Deze artiest uit 

Limburg wist de goede snaar te raken met zijn leuke 

muziek en de beentjes gingen van de vloer.  
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Bootlied 

wijze: op de wijs van ‘Jingle Bells” 

 

Refrein: 
 

Kerstmarktreis, kerstmarktreis 
Winkelparadijs 

Op de markt een dolle boel 
Een heerlijk feestgevoel 

Kerstmarktreis, kerstmarktreis 
Duitsland is onwijs 

Met z’n allen veel plezier 
We gaan weer aan de zwier 

 
Naar Arnhem weer op weg 

Dat was een ritje zeg 
We kwamen op de boot 

Maar nee, geen pepernoot 
 

Er kwam een zeemanskoor 
Wel erg veel mannen hoor 

We hadden met elkaar veel pret 
En toen maar snel naar bed. 

 
Refrein 

 
Naar Wesel onderweg 

Maar oh oh wat een pech 
De kraampjes zijn nog dicht 
Voor winkels toen gezwicht 

 



 10 

Een heus diner aan boord 
De koks hebben gescoord 

Het was een varend eetfestijn 
De acts mochten er zijn 

 
Refrein 

 
De dag begon heel koud 

Maar toch kon die niet fout 
De kerstmarkt was in zicht 
Het rad heel mooi verlicht 

 
Jack Claessen kwam aan boord 

U heeft hem vast gehoord 
De beentjes gingen van de vloer 

Dat gaf heel wat rumoer 
 

Refrein 

 

In Keulen met de trein 
Op naar een glas Glühwein 
Maar ver dat was het wel 
Dan toch maar chocomel 

 
De Duits sinterkerstquiz 

Dat was toch echt niet mis 
Met pieten en een sinterklaas 
Maar kerst was toch de baas 

 
Refrein 
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Naar Emmerich al vroeg 

We varen echt genoeg 

De kerstmarkt op de boot 

Alleen dan niet zo groot 

 

De avond was gevuld 

En ook nog wat gesmuld 

De trekzakgroep was reuze leuk 

We lagen in een deuk 

 

Refrein 

 

Aan alles komt een end 

Wat zijn we toch verwend 

We gaan nu richting huis 

Dan bent u lekker thuis 

 

We gaan alweer in mei 

En o, wat zijn we blij 

Dan zullen wij elkaar weer zien 

Tot volgend jaar misschien 

 

Refrein 
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Woensdag 30 november van Düsseldorf naar Keulen 

 

Al vroeg vertrokken  

we naar Keulen. Daar 

stond een treintje op 

ons te wachten voor 

een rit langs de 

kerstmarkten in deze 

stad. Het was even 

zoeken waar de opstapplaats was. Eenmaal gevonden 

genoot iedereen volop. Daarna was er nog tijd om de 

kerstmarkt bij de Dom te bezoeken. In de avond 

konden we genieten van het uitzicht van alle lichtjes 

van de diverse kerstmarkten in de buurt. 

Na de maaltijd werd de Duits-Sinter-Kerst-Quiz 

gespeeld, waarbij het Sint team het opnam tegen het 

Kerst team. Dit laatste team won met volle overtuiging 

en alle toeschouwers van het winnende team gingen er 

met de buit vandoor (chocolade letters). 
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Donderdag 1 december van Keulen naar Emmerich 

 

In een rustig tempo 

vertrokken we naar 

Emmerich. To en Jo lieten 

hun aankopen zien en lieten 

de beweeginstructie aan 

een kerstmanrobot over.  

 

In de 

middag 

werd een kerstmarkt op het schip 

gehouden en werd er volop 

Glühwein en chocolademelk met 

slagroom gedronken.  

 

 

 

De koks hadden wederom weer heerlijk gekookt. De 

laatste avond wordt gevuld met een trekzakgroep uit 

Aalten. Zij zongen bekende liedjes en een ieder zong 

uit volle borst mee. 
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Vrijdag 2 december vam Emmerich naar Dordrecht 

 

Het is alweer de laatste dag van deze mooie vakantie. 

Wat is de week toch weer hard gegaan. Het weer was 

deze week schitterend en we kunnen spreken van een 

zeer geslaagde vakantieweek. 

 

Het schip wordt aan kant gemaakt en zal meteen in 

haar winterslaap gaan. We willen de bemanning 

hartelijk bedanken voor de ondersteuning die wij 

kregen bij het van en aan boord gaan. De kades waren 

soms erg hoog dus was de hulp meer dan welkom.  

 

De bussen en de vrachtwagen staan klaar op de kade 

van Dordrecht om u weer terug te brengen naar 

Wassenaar.  

 

Voor volgend jaar staan er alweer twee reizen gepland. 

De eerste reis is gepland op 7 mei 2017, de plaatsen 

die we aandoen zijn  Zwolle, Hindeloopen, Texel, 

Alkmaar, Zaandam en IJmuiden. 

 

De tweede reis is gepland op 10 september 2017, de 

plaatsen die we aandoen zijn Kampen, Deventer, 

Arnhem, Zaltbommel, Rotterdam en Sliedrecht.  
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Deze reis werd verzorgd door: 
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