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Om kwart over zeven ‘s ochtends stappen de eerste dames in Winterswijk in de bus en daarna gaat het richting de opstapplaatsen Dieren, 

Tiel en Zaltbommel. Door de drukte op de weg komen we verlaat in Zaltbommel aan en vanwege de rijtijd van de chauffeur moeten we 

daar drie kwartier pauzeren. Dat is dan meteen een mooie gelegenheid voor een sanitaire stop en een kop koffie bij van der Valk of koffie 

geserveerd in de bus. Voor iedereen een lekker bijtje erbij. Wij kunnen er weer tegen als het verder gaat richting Rotterdam. Onderweg 

krijgen we van Willy en Nel een boekje uitgereikt met informatie over Rotterdam en liedteksten. Zo zingen we met elkaar diverse liedjes 

over Rotterdam, waaronder ‘Ketelbinkie’.  

Bij de Euromast gaan we met de lift naar het restaurant. Daar genieten we van de lunch en een spectaculair uitzicht over Rotterdam en 

de haven.  

         



Dan is het alweer tijd voor de rondvaart met de Spido. Aan boord krijgen we koffie met een muffin. De boottocht is indrukwekkend. We 

varen midden tussen de enorme schepen en krijgen zo een goed beeld van de haven.  

Om 16.00 uur checken we in bij hotel Savoy dat middenin het centrum ligt aan de Hoogstraat. Dan is het tijd om de beroemde 

Markthallen te bezoeken. Ook al valt het sommigen van ons een beetje tegen, we hebben nu de Markthallen toch maar gezien. We 

verbazen ons over de kubuswoningen. Wat moet het vreemd zijn om in zo’n vooroverhellend huisje te wonen.  

Voor het diner lopen we naar Kade 4, bij de oude Haven, waar we hartelijk worden ontvangen en bediend. Na het heerlijke eten maken 

we nog een foto van het mooi verlichte Witte Huis, een van de weinige historische panden dat gespaard is gebleven in het bombardement 

van Rotterdam. En dan is het tijd om ons bed op te zoeken en uit te rusten van zoveel indrukken.  

Na een heerlijke nachtrust en een ontbijtbuffet, staat de bus weer klaar om ons naar de SS Rotterdam te brengen. Het stoomschip is het 

voormalige vlaggenschip en cruiseschip van de Holland-Amerikalijn. In drie groepen worden we door oud-medewerkers rondgeleid over 

het mooie schip. We zien het hoekje waar Prinses Beatrix haar sigaretje rookte en de bar met het glas waar je wel naar buiten, maar niet 

naar binnen kon kijken. Handig voor de mannen die even zonder hun vrouw een borreltje wilden drinken. Tegenwoordig kan het schip ook 

als feestlocatie woerden gehuurd. Je ziet jezelf al dansen in de mooie balzaal.  

Dan is het alweer tijd voor de lunch bij restaurant Ketelbinkie. Ook daar worden we hartelijk ontvangen. Wat zijn Rotterdammers toch 

aardige, hartelijke mensen! Na het prima lunchbuffet rijdt chauffeur Nico ons naar het bezoekerscentrum van Maasvlakte 2: Futureland. 

Het begint met een presentatie die uitstekend wordt verzorgd door Pierre, onze jonge begeleider hier. Zo krijgen we al een indruk van 

wat we tijdens de rondrit gaan zien. Pierre stapt bij ons in de bus en tijdens een rondrit van een uur wordt er heel veel verteld en is het 

een belevenis om te zien wat hier allemaal gebeurt. We zijn allemaal diep onder de indruk en vinden het spijtig dat er geen tijd is om een 

fotostop te maken.  

Maar het is alweer tijd om richting Zaltbommel te rijden voor het slotdiner. Vooraf hebben we onze menukeuze al kenbaar kunnen maken. 

Daardoor verloopt het diner vlotjes, want Nico wil weer op tijd gaan rijden. Maar helaas, de dames raken niet uitgepraat met elkaar. En 

zo vertrekken we toch een half uur te laat. We nemen afscheid van de dames die niet verder mee gaan. En zo wordt iedereen weer 

teruggebracht naar haar opstapplaats. 

Wat hebben we een mooie, leerzame en gezellige reis gehad met elkaar. Er was een heel goede sfeer en jullie waren een geweldige 

groep. De meesten vinden zo’n tweedaagse reis voor herhaling vatbaar. Bestemmingen als Groningen, Maastricht en Dordrecht zijn het 

meest genoemd. We gaan ons best doen. Ook zullen we rekening houden met meer ruimte voor een koffie- of theepauze.  

 

Willy en Nel 


