
Senioren uitgaansdag 2019 

Dinsdag 4 juni was de senioren uitgaansdag van de Kaag, Buitenkaag en Abbenes. 

Dit was al de 82 ste keer  dat deze uitgaansdag wordt georganiseerd!  

 

Om 9 uur vertrok de Koningin Juliana vanaf de Kaag. Eerst kregen we allemaal een kopje koffie met 

een gebakje erbij.   Het weer was super zonnig dus er zaten al heel veel mensen boven op het dek. 

 

                                                            
  

Deze keer waren er 102 personen mee, iets minder dans vorig jaar.  

Na 2 ½ uur varen kwamen we aan in Avifauna in Alphen aan de Rijn.  

Daar hadden we een heerlijk drie-gangen diner met op de achtergrond  

uitzicht op de Roze Pelikanen. Om half 2 was er een vogelshow, we  

werden verwelkomd  door onze dorpsgenoot Simon van der Luit die  

daar al heel lang werkt. Eerst hebben we met hem nog de Lorries  

gevoerd en gekeken naar het voeren van de Pinguïns. Niet iedereen  

was ervan gecharmeerd als er zo’n grote roofvogel op je arm kwam  

zitten…. 

 

Nog lekker rondgelopen in het mooie park. Om half 4 moesten we  

weer verzamelen op de boot en begonnen we onder het genot van  

een drankje aan de terugtocht. Er was een verloting aan boord met  

heel  veel mooie prijzen. Rond half 6 werden er slaatjes geserveerd met daarna bolletjes met zalm, 

kipfilet en rosbief.  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om half 7 waren we weer terug op de Kaag. 

Het was wederom een super geslaagde dag. 

Complimenten en dank aan de organisatie. 

Alle sponsers zoals  OEV Abbenes, SSCC de Kaag, 

Royal van Lent Shipyard Diaconie van de Kaag en 

Abbenes, RK Caritas Nieuw Vennep, Le Noble 

Dakbedekking, van Reeuwijk Fruit en Flowers 

Abbenes, De Hanepoel, de twee Wilgen op de Kaag 

en alle bewoners van Kaag, Buitenkaag en Abbenes 

die een bijdrage hebben gegeven om deze dag 

mogelijk te maken, héél hartelijk bedankt!! 

 

 

 


