
 

 

Kerst 2015 in De Groene Luiken  

Met de kennis van nu bij deze bijzondere dagen kan achteraf worden vastgesteld 
dat het aanloophuis "de Groene Luiken" heel veel gasten binnen haar muren heeft 
gehad. Eerste kerstdag 83 bezoekers, tweede kerstdag 74 bezoekers en zondag 

"derde kerstdag" waren er toch ook weer meer dan 60 gasten.  

In afwachting van de muzikanten op eerste kerstdag waren de 5 vrijwilligers er helemaal 
klaar voor. Kerstbroden gesneden en gesmeerd met roomboter, broodjes belegd, ongeveer 

20 liter groentesoep in de pan, schalen vol met allerlei andere lekkernijen en daarbij 
natuurlijk koffie, thee en druivensapjes. Een geweldige sfeer en niet in de laatste plaats 
dankzij de muzikale omlijsting van JUN, die inmiddels wel het huisorkest genoemd mag 

worden.  

 

Speciale dank aan alle goede gevers, zoals bakker 
Voskamp, serviceclub Rotary Vlaardingen80, bakkerij 

Jan Boer, lunchcafé Matinee, het snoepwinkeltje aan de 
Kuiperstraat en alle particulieren die lekkere restanten 

kwamen brengen. Inmiddels weten steeds meer 
mensen daarvoor het aanloophuis te vinden zodat er 
niets behoeft te worden weggegooid. 

Op de tweede kerstdag herhaalde zich de feestelijke 

sfeer met meer dan genoeg eten en opgeluisterd door 
Ed Boender, een verhalenverteller met gitaar en daarbij 

muisstil luisterende gasten. De soep van gisteren was 
bijna op en dus voor aanvang van deze dag een grote 
pan vol met champignonsoep gebracht door één van de 

vrijwilligers. 

Aansluitend was daar de zondag die gemakshalve maar 
is aangeduid als derde kerstdag. 

Ook dat was weer een genoeglijk samenzijn met muziek van een vaste gast uit het 
aanloophuis die met keyboard en al was opgehaald door de dienstdoende gastheer. Deze 
middag was er nog genoeg over van voorgaande dagen en kon nog royaal worden uitgedeeld. 

Vanuit de Windwijzer, die op 2e kerstdag een maaltijd hadden verzorgd, kwam nog veel 
lekkers dat op deze middag allemaal schoon is opgegaan of meegegeven.  

Mooie dagen, blije gezichten van de gasten en opgetogen gastheren en gastvrouwen die 
weten waar ze hun tijd, energie en inzet voor hebben gegeven. Wel 's avonds met de voeten 

omhoog en nog nagenietend van de "warme stal" die het aanloophuis voor veel mensen in 
deze dagen kon zijn. 

 


