Verslag door de chauffeur van Zwaluw reizen (aanvulling red.)
Dinge dong DING DONG….
Half vier en u krijgt van woensdag 20 april 2016 een Strijens of Striens Journaal
Voor de passagiers van het Sliedrechts kerken reisje wel heel speciaal
Vanmorgen vertrok u keurig en net om klokslag negen uur
Met “ONZE WILMA” achter het stuur
U hoort dat Ridderkerk afkomstig is van het oud-neder-Frankisch woord RIET
We rijden langs de plaatsen Barendrecht – Heinenoord – Puttershoek die u goed ziet
Ook de snoep trommel gaat op het reisje rond
U weet nog dat de bus 3 minuten voor tijd bij het hervormd centrum in Strijen stilstond.
Chris van Ballegooijen onze gastheer voor vandaag heet u welkom in de zaal
Een lekker kopje koffie met gebak erbij dat vinden wij vandaag heel normaal.
Daarna leid Chris u naar de Smederij, die dateert al uit de 16e eeuw, voor ons eerste bezoek
U zag de smid aan het werk op zijn smidsvuur en aanbeeld
Verder was er een stijlkamer & keuken uit de30tiger jaren, een bibliotheek u heeft zich niet verveeld.
Chris leidde u naar de Grote- of Sint Lambertuskerk” karakteristieke monumentale dorpskerk.
Rond 1937 heeft er ‘n restauratie plaats gevonden dit hoorde wij in de kerk maar oh wat een werk.
Ook werden we geattendeerd op bronzen verbindingsknopen en de brand geschilderde ramen
Het orgel gebouwd door van Oekelen uit Groningen klonk prachtig dat kunnen wij wel beamen.
Met heel veel plezier heeft een medepassagier schitterende klanken laten horen
Hij was niet weg te slaan achter dit orgel maar tijdens de lunch wist Chris hem op te sporen.
De tafels waren prachtig gedekt er was diverse broodjes van gewoon brood tot een heerlijke bolus
Van diverse soorten fruit tot zelfs een kroket, karnemelk en melk om alles op te eten was een klus.
Het bedienend personeel, vrijwilligers, werden door Bep even in het zonnetje gezet
De maaltijd werd beëindigd met een lied en toen nog een ieder even naar het toilet.
Met de gids aan boord van de bus rijden we door het prachtige land van Strijen en ik hoor u geniet
We vernemen dat er ook door de watersnood van 1953 er in dit gebied ligt heel veel verdriet.
We krijgen prachtige vergezichten te zien vanaf smalle wegen en landen in Strijen-sas
Een kopje thee of koffie gaat er wel in op het zonnige mooie terras.
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens en gaat de tijd ook wel door
Zeg lieve mensen we moeten helaas naar Sliedrecht hoor.
Chris neemt afscheid en met de beelden nog op ons netvlies rijden we naar ons eigen Sliedrecht
In Parkzicht staat een heerlijk diner op u te wachten en jullie Wilma neemt afscheid ja echt.
De dames van de reiscommissie krijgen eerst van u nog een daverend applaus en zijn heel tevree
Het was een zonnige geslaagde dag en dit dicht bij huis is ook een ZEER GOED IDEE

HET WEER:

De hele dag omgeven door de stralende zon zo langzamerhand
We kunnen met elkaar zeggen het was een dag met een GOUDEN RAND

Geschreven en gedaan Wilma is mijn naam.

