
Vaartocht Loosdrechtse plassen 15 juni 2017 

 

Afgelopen donderdag 15 juni, de dag der dagen, kregen wij (wooncommissies van 

verschillende organisaties) een  twee uur durende vaartocht over de Loosdrechtse 

Plassen aangeboden met een drankje en een lekker varend buffet. Het weer was 

schitterend ( geregeld door een van de deelnemers) en de gastvrouw van Dudok was 

hier heel tevreden mee. 

 

Om 17.30 uur werden we verwacht en gingen we aan boord en gezien de aanwezigen 

kunnen we spreken van een koninklijk gezelschap, die plaats namen op het 

zonnedek. Na een opwekkende toespraak van de schipper staken we van wal en 

voeren we onder het genot van een drankje de plassen op. 

 

Een van de aanwezigen wist te vertellen dat er tussen de tweede en de derde plas 

onder water een oude weg ligt waar Napoleon zijn troepen liet marcheren en dat klopt 

want de schrijver dezes is daar in zijn jonge jaren met zijn zeilboot vastgelopen. 

 

Intussen kwam een van de gastheren van Dudok een rondje handen schudden ter 

kennismaking en kwamen de gesprekken op gang en werd er lekker bijgepraat over 

verschillende problemen die de commissies samen met Dudok proberen op te lossen. 

 

En zo voeren we verder het riviertje de Drecht op richting de camping Mijnden waar 

we draaiden en verder via smallere routes het mooie plassengebied binnen voeren. 

 

Ook het bedienend personeel liet zich van zijn/haar goede kant zien en al gauw 

werden we uitgenodigd om te gaan zitten aan het varend buffet. Dat laat een echte 

Hollander zich geen tweemaal zeggen en al snel vormde zich een file wat altijd 

aardige tafereeltjes oplevert. 

 

Intussen ploegde ons koninklijk jacht "de Zaltbommel" door de inmiddels grotere 

golven en iedereen deinden vrolijk mee. 

 

Nadat iedereen zijn/haar buikje had rond gegeten werden we genodigd plaats te 

nemen en nam de Directeur van Dudok het  woord en deed een zeer interessante 

mededeling door te vertellen dat zijn roots hier op een eilandje lagen. Verder bedankte 

hij de commissies voor hun vrijwillige inzet en ook diegene van Dudok die dit heel 

gezellige uitje bedacht hadden. 

 

En daar sluit ik me helemaal bij aan! 

 

                                                  D U D O K  B E D A N K T!!!!! 

 

Ad Kaarsgaren 


