
MariaOord (MO) en Rotary Club Vinkeveen-Abcoude (RCVA) 

slaan de handen ineen! 

Er was een fancy fair die wat geld opleverde en er was een wensboom met wensen van 
bewoners.  Zo begon het. Ergens in januari zijn we begonnen met de invulling en dat heeft 
tot de volgende activiteiten geleid die in de maand mei zijn uitgevoerd.  
Intern MO zijn 3 happenings gehouden onder het motto “uit eten in eigen huis”. Met muziek, 
en een heuse kok werd dit een groot succes waar een groot aantal van de bewoners aan 
heeft deel genomen.  
 
RCVA heeft de buitenactiviteiten op gepakt.  
Twee maal zijn we met een groep bewoners naar Zorgboerderij Amstelkade geweest. (Als 
club hebben we daar al jaren goede contacten mee.) Kijken naar de vogels en dieren op 
deze boerderij. Varen met het Rabootje op de Kromme Mijdrecht. Hoewel, de eerste keer 
hebben we dit toch maar niet gedaan. (Forse wind en hagel en onweer in het vooruitzicht). 
Uitgebreid koffie bij aankomst en een voortreffelijke lunch maakte deze bezoeken compleet. 

 
De laatste activiteit was het varen met een boot 
op de Vinkeveense Plassen, een hartewens van 
veel bewoners met roots in het dorp. Alles zat 
mee die dag. Het was 22 mei, de eerste echt 
warme dag met heel veel zon. In optocht van 
MO naar de zeilschool waar de grote boot van 
rederij Klinkhamer lag afgemeerd. Klein 
probleem, de loopplank om rolstoelen aan 
boord te krijgen kon niet gebruikt worden. Met 4 
sterke mannen hebben we de rolstoelen, zo’n 
25 stuks, met inhoud en al op en af de boot 

getild. De wat meer mobiele mensen zaten veelal op het bovendek en de minder mobielen 
gingen met een lift naar het 
benedendekse deel van het schip. 
Er was muziek met een echte 
zanger (Berry Verkuil)  wederom een 
voortreffelijke lunch en natuurlijk die 
Plassen die voor menig oud 
Vinkevener weer een stuk 
herbeleven van het veleden was. 
Jim Klinkhamer heeft ze via de 
kleine, over de zuid naar de 
Noordplas alle hoeken van de 
laatste plas laten zien. En u zult het 
niet geloven; op het laatste deel van 
de terugtocht was het onder 
aanvoering van zanger Berry Verkuil 
zo gezellig geworden dat een deel van de bewoners met rolstoel en al polonaise liep aan 
dek.  
Een prachtig feest.  
Wat tevens bijzonder is aan dergelijk evenementen is de medewerking die je krijgt als je 
mensen uitlegt waar het om gaat. Je praat met Rederij Klinkhamer en je krijgt de boot voor 
de kostprijs. Je praat met de Zeilschool en natuurlijk mag die boot daar afmeren om de 
bewoners aan boord te nemen. Je praat met vispaleis Kees Sier en er komen kilo’s zalm en 
paling beschikbaar voor alle lunches.  



En zo kan ik nog wel even door gaan. Dat is ook het leuke van een dorp en het brengt MO 
en het dorp 
Vinkeveen 
dichter bij 
elkaar en dat 
is belangrijk.  
 
Er resteren 
nog twee 
acties. Het 
opzetten van 
een 
reguliere 
bibliotheek 
functie voor 
het wekelijks 
distribueren 
van DVD’s 
en CD’s over 
de 
afdelingen 
van, 
uiteraard, 
veelal oude 
muziek en 

films. En als laatste, maar dat hangt nog een beetje in een wijde zak, het opzetten van een 
eenvoudige schoonheidssalon voor de vrouwelijke bewoners. 
  
    
 
 
 


