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Dankwoord voor Lieve, onze reisorganisator 

 

Beste Lieve, 

Gisteren namen we afscheid van Lone, straks van Marc en van mekaar en nu – we trekken er een 

speciaal momentje voor uit – van onze fantastische, warme, gedreven en onvermoeibare 

reisorganisator.  

En ja…er waren natuurlijk de voor sommigen te smalle bedjes in hotel Cabinn - “strandcabine” is 

misschien een meer gepaste benaming – en Mieke Vogels heeft zich moeten inhouden om tijdens de 

powerpoint in huis Blixen niet recht te veren en luid “SAAI” te roepen. Maar dat zijn maar details die 

we met vijftig mantels der liefde toedekken, allerliefste reisorganisator. 

Want we hebben ons geamuseerd. Het was interessant, plezierig en grappig met zelfs een verrassend 

begin dat we ons nog lang zullen heugen.  Al heel snel bleek immers :  naast rijen zouden we ook ….. 

breien! En dat heeft alvast twee voordelen : de helft van dit gezelschap heeft er een ecologische 

schotelvod bij en buschauffeur Marc kan straks aan zijn vrouw vertellen : “Zeg, dat van die 

geitenwollensokken, da’s dus echt waar hé !” 

Zoals gezegd : het was interessant, plezierig, grappig en verrassend. Maar ook : lekker. Echt, we 

hebben zo lekker gegeten tot zelfs de ontbijten toe. We zullen die smakelijke buffetjes missen als 

straks blijkt dat er niets in huis is.  

En wat we straks ook zullen missen is dit gezelschap. Dit gezelschap, beste Lieve, zal ons nog lang 

bijblijven. Zo fijn, toegankelijk, vriendelijk, ondeugend soms en boordevol interesse voor mekaar. 

Samen op weg terwijl vijftig levenswegen in de vorm van verhalen en zelfs verrassende ontdekkingen 

mekaar kruisten. Wat een mooie ervaring, Lieve, waar jij en Lone de noemer van waren. En Marc en 

zijn autobus de motor. 

Lone hebben we gisteren bedankt, Marc straks, maar ook jou willen iets speciaal geven. Een 

eenvoudig envelopje waar jij iets heel apart mee moet doen : een reisje voor jezelf, lekker 

ontspannen, geen stress, geen verantwoordelijkheden, geen geregel. Maar wel een reisje waarop je 

de volgende reis kan voorbereiden. Want we nemen het stuur nu even van jou over, Lieve, en zeggen 

met z’n allen in koor : blijf alstublieft onze reisorganisator ! We weten dat je iemand zoekt om het 

samen te doen en we vinden die witte raaf wel. Een “compagnon de route” voor jou, zodat jij die van 

ons en vele anderen kan blijven. Beste reisorganisator, beste Lieve : bedankt.  

Ingrid, in naam van iedereen.  

 

 

 

 


