Goedemiddag heer van Ballegooijen,
Op 10 juni is er een groep bij u geweest en ik heb net een mail van deze groep gehad.
Ik wil u deze niet onthouden, dus bij deze…….
U heeft er weer voor gezorgd dat de mensen een heerlijk dag hebben gehad.
Fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Sandra van Vlastuin
Van Vlastuin Taxi & Touringcar

Verzonden: vrijdag 19 juni 2015 12:30
Aan: van Vlastuin
Onderwerp: verslag busreis ANBO 10 juni 2015

Goedemorgen,
Nog even laten weten dat de busgangers van de ANBO reis het een geweldige dag hebben
gevonden. Heb niet 1 negatieve reactie gehad.
Nu zat alles ook mee, prima weer, leuke chauffeur (Ron), die onderweg veel te vertellen had.
Daarna de koffie met Strijense Bol en de rondleiding museum en kerk.
Hierna een geweldige uitgebreide lunch met elkaar genuttigd.
In het programma stond dat er een gids meeging bij de rondrit van het watersnoodgebied.
Wat schets mijn verbazing: Bij de koffie was er reeds een gids aanwezig die ons welkomde.
Bij het museum diverse gidsen (geweldig zoveel die mensen wisten, zelf ben ik nog op de
foto gegaan in de bedstee (met permissie hoor) dus dat was lachen.
Bij de kerk ook weer een gids die ons heel wat heeft laten horen en zien...het kerkorgel werd
bespeeld en mochten we boven ook bekijken.
De rondleiding door het watersnood gebied was ook heel interessant en met mooi natuurschoon.
Een gids die uit ervaring sprak en veel wist te vertellen over het leed dat er is meegemaakt.
Complimenten nog voor Ron, wat moest hij soms op kleine dijkjes rijden en superscherpe
bochten nemen.
Tot afscheid een consumptie genuttigd en wie even een half uurtje de benen wilden strekken
konden nog even het dorpje inlopen.
We kijken terug op een heel gezellige en geslaagde dag,
Hartelijke groet,
Tiny Steenbergen
activiteiten commissie ANBO

