
Strandrupsvoertuigbelevingsvrijdag…[33 letters]     15-05-2015  

  

Deze keer weer  iets geheel anders….                                                                                   

Nu hadden de actieve activiteitsmensen van onze afdeling “Noord”   

het eens over een andere boeg gegooid. 

Wat had men nu weer ‘uitgevogeld’?  Nee… het had niets met vogels te maken, of toch wel…,  

Als je zeemeeuwen ook als vogels ziet natuurlijk. 

Voor die bewuste vrijdag was er een reservering gemaakt bij   

“Platform Gehandicapten Westland” , 

 en wel voor een z.g. rupsvoertuig die over het strand kon rijden.  En zij verhuren die dus. 

Dit is  gedaan omdat er verschillende gasten niet of nauwelijks meer op het strand  

(kunnen) komen. 

Je ziet: men blijft leuke dingen bedenken voor onze gasten. 

Het uitje was  ‘kleinschalig’  omdat er maar 8 personen tegelijk meekonden met die ‘rups’ . 

 

 Het vervoer werd  geregeld door een aantal (3) auto’s van vrijwilligers van “de Zonnebloem”  Afd: Schiedam-Noord. 

Marian, Gerda (met partners)  en Willem reden de mensen heen en weer,  van Schiedam naar Ter Heijde  v.v. 

Zelf ben ik op de motor gestapt omdat het lekker weer was en de auto’s vol met gasten en we wilden toch foto’s…. 

 

Na het uitstappen werd door de gasten even afwachtend  gekoekeloerd  

naar ‘dat ding’  wat daar stond,      “moeten we hier op” ?   

 “beetje hoog”  etc.   hoorde je angstig,  of voorzichtig,  zo je wilt. 

Geen probleem, volgens Henk, de bestuurder van  ‘dat ding’,  de voorklep 

kon naar beneden, dan erop stappen, vasthouden, en heel langzaam ging die 

klep dan omhoog , toch wel zo’n… 50 hele centimeters. 

En alle keren was er hulp en stevige ondersteuning van de 2 mensen die de 

rit zouden uitvoeren. 

Zoals (bijna) gewoonlijk had onze ‘moederkloek’ weer gezorgd voor een tas vol met sjaals / poncho’s etc.  voor als je 

het eventueel koud zou krijgen, omdat het wèl een open voertuig betrof. 

Na het instappen, wat vlotjes verliep, werd de motor gestart en de rups in beweging gezet. 

Eigenlijk niemand schrok, behalve dan van het lichte schokje toen rupsmans  ging rijden met de toch wel  

duizelingwekkende snelheid van:  Let Op… 4 km/uur. 

 

Een klein stukje over de weg, de slagboom door en de duinopgang op.  En uiteraard ook er weer af aan het strand. 

Voor ons, een vrij druk strand en stevige golven waar een paar mensen bezig waren met diverse soorten sport. 

Kajakken in de zee, kitesurfen, zowel op het strand als in de zee en zelfs 2 zwemmers waren in het water. 

 

De komende 2 uur waren we aan wind en zon overgeleverd, de zee deed niet mee omdat de rups niet door het 

water mocht,  maar goed, het was wat bewolkt en winderig vanwege tegenwind maar de gasten vonden het prima. 

Toch wel vrij snel werden de eerste sjaals en poncho’s al uitgedeeld, ondanks dat men ‘warm’ gekleed zou zijn. 

Zelf geen last van de kou omdat ik naast, of in de buurt  van, die rups ben blijven lopen. Ik liep toch sneller… 

Zo halverwege de rit – tja, wat is nu eigenlijk ‘halverwege’-  werd er omgekeerd en kregen we de wind in de rug. 

 

Voor we terug reden maar eerst een bak koffie nemen om even op te warmen.  

De bemanning had dat gelukkig wel meegenomen.     

Zo kon ik nog wat foto’s maken 

En de vraag kon niet uitblijven…heeft Marian nog koekjes o.i.d. meegegeven???   

Helaas moest Henk ontkennend antwoorden en een blik in de tas leerde dat hij 

gelijk had. Hoezo zijn onze gasten verwend??  



Diverse opmerkingen vlogen over en weer en de stemming was gewoon ontspannen en lollig. 

Je kon wat zeggen maar moest ook een opmerking terug verwachten – gewoon leuk en lachen dus! 

     

Tijdens de terugrit in de volle zon en met rugwind, was het aangenaam op het strand en genoot men volop. 

Bij de opgang naar de boulevard kwamen we de andere vrijwilligers tegen die net ‘de kroeg’ uit kwamen. 

Zij waren zo slim geweest om een tentje op te zoeken en een neutje te nuttigen. ( ja, ik blijf wel weer werken…)  

Wat ik al schreef: er konden maar 8 passagiers mee, dus daarom konden ze ook niet mee. 

 

Na afloop en uitstappen nog wat fotoshoots en daarna gezamenlijk wat drinken 

bij het hotel,  op eigen rekening, dat dan weer wel  natuurlijk. 

Gezellig de dag doorgenomen, wat gedronken en gegeten. 

Groot was wel de teleurstelling toen bleek dat er GEEN Advocaat was !!!!    Vijf 

mensen hadden daar wel trek in! 

Marian heeft maar gelijk duidelijk gemaakt dat er nog vele groepen 

“Zonnebloemers”  zullen volgen en dat die graag een advocaatje lusten en men er dus verstandig aan deed om te 

zorgen dat er de volgende keer wel een advocaatje besteld ( en ook geserveerd)  kon worden, de serveerster zegde  

toen toe daar voor te zorgen.   Uiteindelijk heb je meer zaken in Ter Heijde….. 

 

Daarna iedereen weer op weg geholpen, de nodige trapjes, drempeltjes etc. overwonnen en de auto in zodat men 

weer veilig op huis aan kon. 

Even half 5 was iedereen op weg naar huis na een hele leuke dag, volgens de gasten. 

 

( O, ja,  we hebben ook ‘uitgevogeld’ dat die grote vogels  die we zagen,  

             inderdaad zeemeeuwen waren …..) 

 

Ben de Swart          

Fotowerk-ondersteuning 

Schiedam-Noord 
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