Wij gaan naar
Vlissingen!
Op zondag-ochtend 19 april j.l. is Bureau Tot Uw
Dienst voor het eerst met 7 deelnemers “op dagtocht” naar Vlissingen gegaan.
We hadden voor dit doel een bus gehuurd van de
firma van Heeswijk uit Vlijmen. Een prima bus met

voldoende ruimte voor de deelnemers!
Allemaal een mooie badge opgespeld zodat we
elkaars naam kennen, en weg waren we.
Het weer dat we die dag hadden besteld, was ook
mooi op tijd . Goed zo!
Rond 11 uur bijna in Vlissingen aangekomen en
vanwege de trip, die anderhalfuur duurde, gebeld

met de Zonnetrein in Vlissingen om, i.p.v. met de
auto, per zonnetrein te arriveren bij onze volgende
halte: het prachtige Arion- Amadore hotel dat aan
de boulevard ligt van Vlissingen.
Een van onze kreten is ook: zee ruiken, zee zien?
Nou vanuit het Arion hotel was dit gegarandeerd.

Een prachtige gedekte lunch-tafel stond voor ons
klaar. Leuk om te melden is dat we op het exacte
afgesproken tijdstip arriveerde....

MEER WELZIJN = MINDER ZORG!

De deelnemers kregen thee, koffie of fris, een heerlijk broodje met beleg.
Na de lunch met z’n allen naar de boulevard, lekker gewandeld, leuke foto’s gemaakt.
Omdat de afstand naar het muZEEum te groot was, is onze chauffeur steeds stapvoets
meegereden met de groep en diegenen die dat wilde meegenomen en voor het muZEEum
afgezet.
Ook hier weer veel gelachen en veel interessants gezien.
Daarna gezellig iets gedronken bij Brasserie Evertse om vervolgens weer exact om 17:00 uur te
arriveren bij Arion- Amadore om te dineren.
We hadden weer een prachtiege tafel met een heerlijke maaltijd te weten: een platemenu die
bestond uit een lekkere frisse salade, heerlijke verse frietjes en zalige kibbeling, dat eet je tenslotte
in Vlissingen...Het was een groot succes!
Om 18:30 weer naar huis, waar we om 20:00 weer op het Beekdat te Haaren stopten.
Het was een prachtige leuke dag met enthousiaste deelnemers.

MAATWERK IN PERSOONLIJKE AANDACHT!

