2017: Drie keer scheepsrecht: AquaZoo Düsseldorf, nu echt!
Jaarverslag reisteam
Het reisteam kan weer terugkijken op een mooi reisjaar. Ook nu weer zes reizen. Alle reizen met veel
deelnemers. In totaal gingen het afgelopen jaar 461 Vrienden mee. In 2016 waren dat er 421.
De zomerexcursie naar Planckendael kon met 116 deelnemers pronken met het record. Bij de
winterexcursie hebben wij helaas negen deelnemers moeten teleurstellen. Geen plaats meer in de
bus en geen grotere bus voorhanden. Vooral de meerdaagse reizen zijn de laatste jaren erg populair.
De 6-daagsereis naar Frankrijk was helemaal uitverkocht en de weekendexcursie naar Hannover had
nog één plaats vrij. Bij de andere reizen reden we met bijna volle bussen.
IJspegels
De meest complexe dagtocht was de winterexcursie. Een overladen programma met eindelijk de
nieuwe AquaZoo, maar in de middag nog een verplaatsing met de bus naar de andere kant van
Düsseldorf voor de kerstmarkt. Koffiestop in de ochtend? Geen tijd! Terwijl de ijspegels buiten aan de
spiegels hingen, regelden twee charmante Vriendinnen de door Ringelberg geleverde koffie in de bus!
Na afloop een nieuw restaurant uitgezocht: restaurant Maasduinen. Hé daar zijn wij toch eerder
geweest? Dat klopt: de naam was veranderd. Wel nieuw was een dinerbuffet. Goed en onbeperkt
opscheppen!
Regen
Wij hebben het niet vaak, maar afgelopen jaar een paar keer: regen! In La Palmyre hadden wij één bui
(maar verder zon). Bij de weekendreis hebben we binnen bij het diner in Zoo Hannover buiten een
wolkbreuk. Op de ‘Pandareis’ naar Ouwehands Dierenpark hebben wij in de middag langdurig regen
gehad. Het kon nog erger. Op de meest zuidelijke bestemming ooit met de bus bezocht, Vallée des
Singes, hadden we non-stop regen!
Geen Engels
In Frankrijk zijn wij in drie van de vier tuinen door de directeur ontvangen. In Zooparc de Beauval was
dat de commercieel directeur Stephanie Neuer, in Bioparc Doué la Fontaine door François Guy en in
het Franse apenpark Vallée des Singes door een zenuwachtige directeur die geen woord Engels
sprak!
Uitverkocht!
En 2018? Ja ons jubileumjaar! Dus weer een spectaculaire reis naar een exotische bestemming. Dat
wordt: ‘Singapore and beyond’. Zo populair! Een paar e-mail salvo’s en binnen één week -nog voor de
Nieuwjaarslezing- met 36 deelnemers uitverkocht!
Peter Biesta

Vereniging Vrienden van Blijdorp
Populierendreef 287 2272 RG Voorburg

Telefoon: 06 5501 2705
KvK Rotterdam: 40342095

IBAN NL39 INGB 0001 3578 03
BIC INGBNL2A

info@vriendenvanblijdorp.nl
www.vriendenvanblijdorp.nl

