VRIJWILLIGERSDAG 2009 - Uitje naar Woerden en Oudewater
Op 10 oktober 2009 was het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers in ons aanloophuis.
Dit jaar gingen we naar een aanloophuis in Woerden; daarna door naar het mooie stadje
Oudewater voor de lunch en voor een bezoekje aan de diverse musea in Oudewater.
Voor het eerst zijn we met een bus gegaan. Tot nu toe gingen we altijd met het openbaar vervoer
maar dat was toch wel een heel gedoe met een groep van ongeveer 30 personen. Dus deze keer
met de bus! Met 35 vrijwilligers en een paar bestuursleden vertrokken we rond 9.45 uur vanaf
Vlaardingen Oost naar Woerden. Helaas kwamen we in een file terecht waardoor wij veel later
dan afgesproken in Woerden bij het Inloophuis ´t Centrum aankwamen.

We hebben kennis gemaakt met de vrijwilligers daar en gehoord hoe ze daar in het inloophuis
werkten.

Zij zijn een aantal dagen open tot 22.30 uur en hebben dan een maaltijd rond 18.00 uur.
Zij hebben speciaal vrijwilligers die alles rondom de maaltijd organiseren: inkopen doen,
eten klaarmaken, koken, enz.

Het inloophuis heeft een prachtige keuken. De ruimte die zij voor het inloophuis gebruiken,
wordt gehuurd maar zij hebben goede hoop dat zij in de komende jaren een eigen ruimte in
gebruik kunnen nemen.

Al snel moesten wij door naar Oudewater voor de lunch in Hotel Restaurant ABRONA.
In de serre stond alles al klaar en wij hebben daar heerlijk geluncht.

Na de lunch konden we het historische stadje Oudewater bezoeken met het Touwmuseum “De
Baanschuur” en het museum “de Heksenwaag”.

Het was echt de moeite waard om een historische wandeling te maken en overal in het stadje
kwam je groepjes vrijwilligers uit Vlaardingen tegen.

Rond 16.45 uur zijn we weer met de bus uit Oudewater vertrokken en om ongeveer 17.30 uur
waren we weer terug in Vlaardingen.
Moe maar voldaan konden we weer naar huis keren. Een geslaagd en erg gezellig uitje!

