Klompenmuseum & varen over de Linge
Donderdagmorgen vertrok een bus met bewoners van Parc Zonnehove richting
Dussen waar Klompenmakerij Den Dekker werd bezocht.
https://www.klompenmakerijdendekker.nl/
Na ontvangst met koffie en gebak was er een demonstratie klompen maken, de
eigenaar vertelde vol enthousiasme over zijn vak klompen maken en alle
nevenactiviteiten die in de loop der jaren waren ontstaan.
Zoals vogelhuisjes maken, het begon met een miskoop, bomen die niet geschikt
waren om klompen te maken, er werden vogelhuisjes van gemaakt, het is een
groot succes geworden.
Vrouwenverenigingen die vroegen of het mogelijk was om een kerststukje te
maken in een klomp, ja dat was mogelijk, het is intussen zo'n hype geworden dat
hij nu al bezig is met de planning van december 2019 en er is ook vraag naar
Paasstukjes maken in een klomp.
Ook worden er kinderfeestjes gehouden, een klompje verven, een groot succes.
Wie draagt er nog klompen?
Maar dankzij de vele creatieve activiteiten en de vele bezoekers, dat zijn er
intussen meer dan 3000 per jaar, heeft deze klompenmaker en twaalf
medewerkers een bestaan.
Na de lunch vertrekken we naar Leerdam waar we inschepen op de 'Kroon van
Leerdam' en maken een boottocht over de Linge en zien een mooi afwisselend
landschap langs ons heengaan.
Halverwege de vaartocht begint het te regenen, maar binnen in de salon weet
men zich goed te vermaken, er is veel gespreksstof.
Na deze mooie vaartocht is het tijd om richting Woensdrecht te rijden waar in
Restaurant Non Plus Ultra een driegangen diner op ons staat te wachten.
https://www.cafenonplusultra.nl/
Het voorgerecht is asperge- of groentesoep en het hoofdgerecht asperges met
ham of zalm en het dessert ijs met aardbeien of roomrijst met warme kersen.
Het serveren van het dessert is een groot spektakel, de muziek gaat aan, het
licht wordt gedimd en de bediening komt binnen met het dessert met brandend
vuurwerk, het is een feestje.
Tot slot krijgen we van de eigenaar van Non Plus Ultra nog een kopje
aangeboden en dan is het tijd om naar huis te gaan...
Deze mooie en goed verzorgde dag werd georganiseer door Werkgroep Welzijn
Zonnehove.

