VRIJWILLIGERSDAG 2010
Uitje naar Zeist
Op zaterdag 2 oktober 2010 vertrokken we al vroeg met de bus richting Zeist waar we die
ochtend te gast zouden zijn in Het Lindenhuis, één van de drie inloophuizen die Zeist kent.
Een gastvrij onthaal viel ons ten deel en we hoorden het wel en wee van bestuursleden en
een aantal vrijwilligers. In grote lijnen herkenbaar, met dezelfde opzet en achtergrond en
toch op veel punten toch weer zo anders. Al was het maar de accommodatie zelf! Een
rijtjeswoning in een buurt met voornamelijk sociale huurwoningen en al 20 jaar een begrip.
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Een professioneel ingerichte keuken waar wij alleen nog
maar van kunnen dromen en waar vanuit een paar keer
per week maaltijden worden geserveerd. Altijd weer
leerzaam en leuk een ander aanloophuis te kunnen
bezoeken en van elkaars reilen en zeilen kennis te
nemen. We hebben de mensen aan het eind van de
bijeenkomst ook van harte uitgenodigd een tegenbezoek
aan Vlaardingen te brengen.

De lunch gebruikten we in “Abrona Kunst Lunch & Cadeau”, een restaurant, waarin mensen
met een verstandelijke handicap ons bedienden en waar kunstvoorwerpen te koop en
gemaakt zijn in eigen werkplaats. Na de heerlijke maaltijd werd daar natuurlijk grif gesnuffeld
en gekocht.

’s Middags was er een keuzeprogramma. Wie niet tegen een wandelingetje opzag had zich
van tevoren aangemeld om onder leiding van een gids van het Gilde Zeist een interessante
rondleiding te maken via de pleinen en gebouwen van de Broedergemeente naar slot Zeist.

De rest van het gezelschap ging direct naar Slot Zeist. Daar was de gelegenheid een
tentoonstelling van foto’s en gedichten te bezoeken en om nog een wandeling door de tuinen
van het slot te maken.

In de loop van de middag kwamen we allemaal weer samen bij de brasserie van slot Zeist
voor een afsluitend drankje.
Na een geslaagde en geanimeerde dag waren we tegen de avond weer in Vlaardingen
terug.

