Dag met ’n sterretje
Het jaarlijkse uitje naar Attractiepark De Goudvis vond plaats op woensdag 12
augustus. De verzamelplaats en vertrekpunt was het Huis van de Wijk De Meeuw.
Als gevolg van het inkrimpen van het aantal buurthuizen in Noord is De Meeuw
grondig gerenoveerd en ziet er nu aanzienlijk aantrekkelijker uit dan voorheen.
Kerk en Buurt, het Leefkringhuis en Cordaan, respectievelijk onder leiding van
Marith, Sabrina en Marten, droegen ieder 1/3 bij van de omstreeks 50 deelnemers.
Rotary was vertegenwoordigd door Alice en mij. R.C.Nieuwendam liet verstek
gaan. Daar een van de deelnemers aanvankelijk niet op kwam dagen hadden we 20
minuten vertraging en kwamen we om 11:15 in de comfortabele bus op de plek van
bestemming aan. Het gezelschap bestond voornamelijk uit ouders, met name
moeders, en jonge kinderen. In tegenstelling tot vorige jaren was er maar één
bejaarde bij: de 83-jarige Lenie.
De Goudvis is een geweldige plek voor kinderen want er is een grote variëteit aan
attracties. De groep kreeg Blokhut 1 aangewezen maar behalve de buschauffeur
was daar nauwelijks iemand te bekennen want de kinderen zwermden meteen uit
over het attractiepark. Met veel moeite werd iedereen bij elkaar getrommeld om in
het restaurant aan de lunch te gaan. Deze bestond uit frieten met mayonaise en een
zogenaamde kaassoufflé.
Daarna was er voor de liefhebbers de mogelijkheid naar zee te gaan, een wandeling
van 15 minuten. De zon liet zich die dag niet zien en door de stevige wind was het
vooral op het strand aan de frisse kant. Maar dit verhinderde de kinderen niet om
de zee in te gaan. En Lenie al helemaal niet. Ze zat op haar rollator in de branding
en genoot met volle teugen. Zelfs wanneer een forse golf haar tot boven de knieën
raakte. De golven zogen het zand onder haar rollator weg waardoor ze af en toe op
moest staan om die weer vrij te trekken.
Lenie vertelde dat deze dag de enige vakantie was die ze in het jaar had. Ze was nog
even bang dat ze deze keer niet uitgenodigd zou worden, maar gelukkig kwam
enige dagen ervoor het verlossende woord van Kerk en Buurt. Het is voor haar en
voor een aantal evenzeer schaars bedeelde kinderen en moeders dat we deze dag
mogelijk maken. De Rotary inzet werd dan ook bijzonder op prijs gesteld en mij
werd gevraagd hun hartelijke dank aan de 2 clubs over te brengen. Ik raad sterk aan
om de dag met ‘n sterretje ook volgend jaar mogelijk te maken.
Hans Bergmans

