
Beste Voetjes, 
 

Wandelen, 290 km, waar begin je aan. 

Maar met een goede verzorging is het zo gedaan. 

Zonder deze ondersteuning is het echt geen doen. 

Laat dan maar liggen, die wandelschoen. 
 

De keukenmeisjes maken langere dagen dan de wandelaar. 

Het eten hebben ze altijd mooi op tijd klaar. 

Deze “drie van de keuken”, een goed geoliede machien. 

Krijgen van ons een dikke tuut, met cijfer tien. 
 

's Morgens wakker worden is echt geen dikke pret. 

Met één of andere koe-bel rammelen ze je uit je bed. 

Snel de kleren aan, ontbijten, lunchpakket maken, en dus 

De schoenen bij de buitendeur aan, en gaan zitten in de bus. 
 

Busjes waar je niet al te lang in zit. 

Want deze chauffeurs hebben busjes met pit. 

Als Kees dan keihard blaast op z'n fluitje. 

Liggen wij al voor op ons schema van het wandeluitje. 
 

Bij elke rust is er koffie, soep en fruit, waaronder banaan. 

Kunnen wij er weer een paar uurtjes tegenaan. 

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is niet waar. 

Deze kei-behulpzame mannen staan steeds voor je klaar. 
 

Zit de etappe er op, staan de busjes daar met ronkende motoren, jawel. 

En worden we in slaapstand vervoerd naar ons 'hotel'. 

Dan douchen, borrelen en een goed verzorgde warme hap. 

Geachte keukenbrigade, dat doen jullie verrekte knap. 
 

Jullie met z'n zessen, en dat is geen malligheid. 

Geven wel zeven dagen van jullie eigen vrije tijd. 

Zeven dagen, en ook nog eens vroeg uit de veren. 

Wie zou dat nog meer eens proberen. 



 

Lizet, Nellie, Miet, Kees, Frans en Karel, een fantastisch stel. 

De mannen met de fluit, de dames met de bel. 

Geweldig bedankt, een team om van te dromen. 

Jullie verdienen het, dat er volgend jaar meer deelnemers komen. 
 

Dan tot slot de GPS-boys, Willy en Huub. 

Ook jullie verdienen een welverdiende tuut. 

Hadden zij ons de weg niet gewezen met GPS, maar zonder kaart. 

Dan waren wij vandaag nog niet in Valkenswaard. 
 

Ook jullie bedankt, het was fijn om te doen. 

Zeven dagen bivakkeren in onze wandelschoen 

We gaan weer naar huis, want ook dat moet je. 

Nogmaals bedankt, alle harde werkers van Voetje voor Voetje. 
 

Joop van der Meer 
 


