Rode Kruis Boottocht 31 augustus 2018 – persoonlijk verslag door
Tom van Doorne
08:00 uur, Oude Toren, Waalre: de door Kersten Trading ter beschikking gestelde bus wordt
volgeladen met gesmeerde broodjes, etenswaar voor bij de borrel en de traditioneel bevroren
appeltaarten.
08:00 uur, Rode Kruis Eindhoven: 26 Rotarians en een kleurrijk gezelschap Rode Kruizers
druppelen binnen.
In een kort welkomstwoord werd aandacht gevraagd voor de doelstelling van de dag: het op
gezellige wijze bieden van een geweldige dag voor 154 gasten. Met name de vraag om de
gezelligheid niet aan elkaar maar aan de gasten te bieden bleek later niet aan dovemans oren
gericht!
Carpoolend werd even later de weg gezocht richting de Zilvermeeuw II. Persoonlijk had ik het
genoegen mee te mogen cruisen in de Belt-mobiel: een Renault met bijna 400.000 km op de
teller.
Door diverse plausibele redenen waren enkele Rotarians op het laatste moment verhinderd,
hetgeen de aanwezigen aanspoorden tot nóg meer inzet.
Nadat de gasten naar binnen gelopen (of gerold) waren, werd eenieder door een geoliede
Rotary-machine voorzien van koffie en appeltaart mét een toef slagroom. De dames van Golden
Oldies zorgden weer voor de muzikale omlijsting met meezingers uit vergane decennia.
Even snel als het opdienen werden de tafels weer ontruimd. Diverse gesprekken werden
vervolgens aangegaan met de gasten. Vrolijke, interessante, ontroerende en heftige verhalen van
mensen die oprecht dankbaar waren voor wat aandacht. Mooi!
Ook lunch werd met een welhaast militaire precisie geserveerd onder leiding van Margot
Hoppenbrouwers en buitengewoon lid Huib Janssen. Deze toppers voorzagen in de namiddag
hun mede kombuisgenoten van een paar uiterst smaakvolle flessen wijn en prosecco. Het
openen van de welkome traktatie zorgde nog voor enige uitdaging, omdat de boot (met een
capaciteit van 300 gasten) niet beschikt over een kurketrekker. Messen, pollepels en
braadpanspatels werden ingezet om in ieder geval de fles rosé open te krijgen. De mooie fles
prosecco werd evenwel, na ijdele pogingen, boven bij de bar omgeruild tegen een
schroefdopprosecco van bedenkelijke kwaliteit.
Ondertussen zochten vele gasten de sfeervolle buitenlocaties op voor hun vitamine D.
Na borreltijd meerde het schip weer aan in Drimmelen, waarna Peter van den Berg de microfoon
weer ter hand nam om de gasten weer op hilarische wijze naar de wachtende bussen te
begeleiden.
Het beeldverslag, wederom verzorgd door René Smaal, vindt u hier!
Mocht u suggesties hebben voor een nóg succesvollere dag, dan neemt de commissie die graag in
overweging!
Rest mij nog het uitspreken van grote dank aan iedereen die deze prachtige dag heeft mogelijk
gemaakt: vrijwilligers en medewerkers Rode Kruis, alle bijdragende Rotary Clubs, de
enthousiast helpende Rotarians, de weergoden, de bemanning van Zilvermeeuw II, Hanos,
Kersten Trading, Munckhof, de Boottochtcommissie en Restaurant Oude Toren.
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