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Zingend het weekend door.

Een druk programma stond ons te wachten nog net voor de juli maand.

Op vrijdag moesten we het in het Broodhuis halen, bij Ziezo in Rhoon.

Een tachtig jarige wilden we daar verrassen, doch met zijn kwieke inzet verraste hij ons.

“Ja zo wil ik ook wel de 80 halen”, klonk behalve de liederen uit diverse kelen.

De zaterdag beloofde ons een dubbel optreden. Eerst in Rotterdam in verzorgingstehuis
Schiehoven waar we een volle zaal aantroffen. Na 2 maal 3 kwartier waren de bewoners het
nog niet zat en vroegen zelfs om “de woonboot”, waarbij zij dan nog net op de stoelen bleven
zitten al leek het soms ook veel op rolstoelendans.

Al met al hadden de mensen het reuze naar de zin en daar gaan we voor!!!!

Om 4 uur was het snel afbouwen en als een speer naar Vlaardingen voor het klapstuk van die
dag; “de haringparty van de Maasmonddragers”, welk ook dit jaar weer in de Lijndraaier plaats
vond.

De gok werd gewaagd om net als vorig jaar gezellig buiten te bivakkeren en dat lukte zeker tot
na de pauze waarna de eerste druppeltjes vielen. Maar wij zouden geen Muiters zijn als we ons
daar iets van zouden aantrekken. Gewoon door gaan, met de instrumenten onder het afdak

samen met de gasten.
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Al snel kregen we versterking van de gastvrouw en gastheer die avond en ook diverse dragers
met hun dames die voor die gelegenheid hun zwarte pakjes thuis hadden gelaten.

Knots gezellig was het en aan het natje en droogje kwamen we niets te kort, want ook dit jaar
was Jos Poldervaart van “Vishandel ’t Hoogertje” met zijn medewerker weer present om ook
ons te verrassen met dat heerlijke zeebanket wat men haring noemt.

Al met al weer een volle tevredenheid op ieders gezicht af te lezen en hopelijk weer tot volgend
jaar.

Een muiter.
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