Maastricht 20 december 2014
Het was vroeg op deze zaterdag morgen 20 december 2014 Op de Boulevard in Bergen op Zoom was
het wat schemerig. Van lieverlee verzameld zich de leden van ZBSD. Het was de dag dat ze naar de
kerstmarkt in Maastricht zouden gaan. Sommigen hadden er al een flinke autorit opzitten om van
huis uit in Bergen op Zoom te komen.
De bus van “de Polder”uit Antwerpen kwam om 7.50 aan zodat we snel in konden stappen. We
kregen een korte uitleg van de chauffeur waarbij hij ook voor deed hoe je met je “poeperd”de
stoelen opzij kon schuiven. , Toen konden we keurig op tijd, met een volle bus, vertrekken richting
Limburg. Kort na Antwerpen hadden we al een eerste stop. Op de parking bij het wegrestaurant werd
er eerst door de chauffeur voor de koffie gezorgd. Dit werd door ons allen zeer gewaardeerd, de
meeste waren toch al een tijdje van huis.
Toen weer verder naar Maastricht. De chauffeur zette ons in Maastricht keurig af, vlak bij de
binnenstad. Na wat groepsfoto’s te hebben gemaakt ging ieder met zijn gekozen groep de stad in.
De meeste gingen eerst naar het vrijthof. Daar was een leuke kerstmark, waar van alles te doen was.
Een reuzenrad waar diverse leden gebruik van hebben gemaakt. Het uitzicht over Maastricht was
fantastisch. Ook op de grote ijsbaan hebben we leden van ZBSD zien schaatsen. Verder waren er veel
kraampjes met souvenirs,eten en zo voort
Op de overdekte terrasjes op het vrijthof was het goed toeven. Lekker onder de warmtestraler en
dekens die je over de beentjes kon leggen, met een kom koffie of chocolade melk was het dan best
uit te houden.
Ook heeft iedereen de prachtige binnenstad met zijn vele winkels bezocht, langs het stadhuis
gewandeld en een ook bezoek aan de basiliek “Sint Servais”was zeer de moeite waard. Dus er was
genoeg te doen voor iedereen.
Om 16.00 uur was het weer verzamelen en met de bus terug naar Bergen op Zoom. Daar hebben we
de dag afgesloten met een heerlijk buffet bij het chinees restaurant de Jasmijn.
ZBSD kan weer terug kijken op een zeer geslaagde dag.

