Maandag 27 juni 2022 - Dag 3 Vakantieweek in Lunteren
Rond 8:00 uur lopen de eerste deelnemers alweer de grote zaal in, waar voor de liefhebber koffie of
thee klaar staat met (als je veel trek hebt) een beschuitje met zoet beleg (wel zelf klaarmaken). Wat
een service!
De eerste ochtendopening die voor het ontbijt wordt gehouden, wordt door Jacco gedaan. Het gaat
over de verbintenis die hij voelt met veel leden van deze groep die ook, net als hij
weduwe/weduwnaar zijn. Een emotioneel verhaal over wat Jacco heeft meegemaakt na het
overlijden van zijn vrouw Ellen en de steun die hij daarbij van diverse kanten heeft gekregen en het
geluk wat hij weer heeft gevonden met Mieke. Maar ook over het genieten van de kleine dingen die
voorheen als ‘heel gewoon’ werden beschouwd. Bezinning op zijn tijd is goed en weet wat je hebt en
geniet daar van!
De ochtend werd na de koffie gevuld met een heuse gymnastiekles door onze, o zo lenige, dames van
de leiding. Conny, Elise en Margo zweepten de meute op tot zichzelf overstijgende prestaties. Een
genot voor elke deelnemer en met kleine kans op lichte spierpijn voor de komende dag.
Na de lunch stond de bus klaar om ons naar de zandsculpturen in Garderen te brengen. Met
vakmanschap is daar de Nederlandse geschiedenis in zand uitgebeeld. We werden ontvangen door
een meester J. Houtebeen die ons met strakke hand naar de ingang leidde zodat niemand de weg
kwijt kon raken. Daarna was het aan ons zelf, om de route te volgen die langs de vele mooi gevormde
modellen leidde, een lust voor het oog! Uiteraard kon een kopje koffie/thee niet ontbreken met een
heerlijk appelgebakje. Nee, geen tijd voor afslanken deze week…
Het diner werd weer om 18:00 uur opgediend en was weer ruim boven de norm en een Michelinster
waardig.
De avond werd gevuld met het voorlezen van het dagverslag, dat dit keer door Nelleke en Rietje was
gemaakt. Daarna was het hoog tijd voor de MUZIEK bingo! Door muziekfragmenten te beluisteren
kon je je bingokaart volspelen waarbij na een rijtje of kruis of volle kaart een prijs van de rijkgevulde
prijstafel gehaald kon worden, of, je mocht een prijs ruilen met een ander. Aan het einde had
iedereen prijs en met wat meezingers aan het einde aan de avond hadden we nog net genoeg stem
over voor het wachterslied. Al weer een dag voorbij met vooruitzicht op een zonnige dinsdag!

