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Het was een bliksemactie, de reis naar Scheveningen, we hebben
hard moeten werken om de bus vol te krijgen. Behalve 29 leden
gingen ook nog 11 vrienden, kennissen, familieleden mee. Die keuze
werd gemaakt om de bus betaalbaar te houden. Als ik iedereen die
mee geweest is als ambassadeur in zou kunnen zetten weet ik zeker
dat ik nu twee bussen vol krijg.
Ik heb nog nooit zoveel positieve reacties ontvangen als op de reis
naar Anastasia. Unaniem werd de voorstelling de hemel in geprezen.
En het was ook geweldig. De zang, het licht de wisselende decors, het verhaal, het dansen.
Eén groot spektakel van dik twee en een half uur. Een indrukwekkend, fascinerend, boeiend
schouwspel, een prachtig stukje geschiedenis. Hier heeft niemand spijt van gehad.
Ruim voor negen stond iedereen al bij de kerk. Harrie Hebben arriveerde op tijd en nadat de
telling was verricht konden we vertrekken. Een overbodige sightseeing Someren mocht de
pret niet drukken en we voeren over Rotterdam naar den Haag. Relaxed, zonder files, dat is
het voordeel van de zondag. We hadden iedereen koffie beloofd
maar dat valt nog niet mee in een rijdende bus. Met dank aan een
paar vrijwilligers werd de klus geklaard. Uiteindelijk heeft iedereen
een bekertje koffie of thee gehad en om kwart over elf stopte de
bus op de parkeerplaats in Scheveningen. Van daar uit was het
nog een kilometertje lopen en dat was met dit mooie weer een
aangename wandeling. De kaartjes waren al in de bus verdeeld
en om kwart voor twaalf zat iedereen op zijn plek. We hadden
mooie plaatsen, 1ste rang, met een goed uitzicht op het podium.
Even over twaalf begon de wervelende voorstelling en na ruim een uur en een kwartier was
er een kleine pauze. Even naar het toilet en een kopje thee/koffie waarna het tweede deel
werd opgevoerd. Rond 15:00 uur verzamelden we ons in de foyer en liepen gezamenlijk
terug naar de bus. Even tellen en met 40 personen reden we over Utrecht door het
polderlandschap weer terug naar Lierop. Op de terugweg werd er geen koffie meer gezet,
iedereen kreeg een glaasje fris/bier aangeboden. Ook had Trees Welten nog een paar
zakken snickers/mars/nuts en een snoepje meegenomen
waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.
Voor 18 personen had Nel van Oosterhout een heerlijk driegangen diner klaar staan. We blijven alles en iedereen de hemel
in prijzen, maar dit was echt geweldig. Heel hartelijk bedankt Nel.
Het was meer dan voortreffelijk, eigenlijk ongelooflijk wat jij op
tafel zet.
Hebben we een mooie dag gehad? Nee, we hebben méér dan
een mooie dag gehad, een fantastische dag, echt een belevenis. Als je meegaat dan mis je
niks. We hebben in de zaal helaas geen foto’s mogen maken, daar kunnen we u jammer
genoeg niet van laten meegenieten. We danken iedereen voor de bijdrage en voor de
volgende keer nodigen we iedereen weer uit.
Het bestuur van KBO-Lierop
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