
Ons reisje op 23 mei  
Dat stemt de mensen blij 

Dan de grote vraag of het wel door kan gaan 
Melden er zich genoeg dames aan? 
Gelukkig kwamen er heel wat gasten 
Die er prima tussen pasten 
De bus op tijd en stralend weer 
Een goed humeur; wat wil je nog meer 
Zo zijn we vertrokken, dubbel verblijd 
Dat Jurrie beter is en zelf weer rijdt. 
 
Eerst heeft hij een stuk snelweg genomen 
Zo zijn we langs Gieten, Rolde en Assen (waar Bartje staat) gekomen 
“Ik bid nie veur brune bonen”; de woorden van Bartje 
Een grote teleurstelling in het kinderhartje 

Van een illusie beroofd 
Moe had hem toch een prakkie (restje) beloofd ? 
We reden langs Beilen en Nationaal Park het Dwingelderveld 
Een geluidswal voor ’t lawaai zo werd ons verteld 
Hebt u het ook gezien, al die bloemen op de wal ? 
Wat de bijen en insecten ten goede komen zal 
Bij zoveel kleuren word je zelf ook blij 
In De Wijk een ooievaarsbroedplaats “De hokkerij”. 
 
Dan naar Staphorst; hier dronken we koffie met ….. appelgebak 
We deden het op ons gemak 
Een echte staphorster boerderij met dak van riet 
Waar je voor- en achterop een opstaand toefje ziet 
Langs Zwolle en de IJssel Delta zijn we verder gegaan 

Zo kwamen we bij de polders aan 
We rijden op de bodem van de vroegere Zuiderzee 
De Wieringermeer was de eerste en de N.O. Polder nummer twee 
Ook is er nu verbinding per trein 
Een ondergrondse bleek de juiste te zijn 
Daarna zagen we Elburg en de randmeren 
Hier ging Jurrie de bus parkeren. 
 
Een boottocht van 1 ½ uur die dan begon 
Eerst een broodje en dan heerlijk op het dek in de zon 
Veel zwanen broedend in het riet 
Je staat verbaasd wat je allemaal ziet. 
Het oude Elburg , heel vroeger door al het water verdwenen 
Door het herbouwen is het opnieuw verschenen 



Na de boottocht konden we Elburg verkennen 
Velen lieten zich met een ijsje verwennen 

Het was een leuke straat, gezellig en knus  
Om half 4 moesten we weer in de bus. 
 
Toen iedereen haar plaatsje had ingenomen 
Zijn we een stukje over de Noord Veluwe gekomen 
Langs Oldenbroek en Wezup ,daar de snelweg weer op 
Het verliep soepel, geen file ; dus geen stop 
In Meppel langs de Drentse Hoofdvaart die 21 km lang is 
Tijdens de werkverschaffing met de hand gegraven, dat is niet mis 
Weldra kwam Uffelte in zicht 
Daar was al voorbereiding verricht 
Om een heerlijk diner te maken 
Het liet zich dan ook goed smaken 

Het personeel van Frederikshaven deed ons uitgeleide 
Wij moesten nog een stukje rijden 
Naar Veendam en Wildervank 
Aan de gasten hartelijke dank 
Vandaag hadden we samen een geslaagde dag 
Dat het volgend jaar weer zo wezen mag. 
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