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Met 34 dames en 1 heer gaan we 14 juni 2017 op weg naar Almere en de 

Oostvaardersplassen. De bus van Veenstra reizen staat keurig om 7.30 uur klaar in 

Winschoten om de eerste dames op te pikken. Via Hoogezand, Hoogkerk en Leek rijdt 

chauffeur Jan ons in een vlot tempo naar ons eerste doel voor vandaag. De Yakult fabriek 

in Almere 

 

Na de koffie met gebak vertelt een medewerker van Yakult over de geschiedenis en de 

fabricage van het drankje.  Zo leren we dat de wetenschapper dr. Minoru Shirota de 

eerste flesjes Yakult in 1935 in Japan op de markt bracht. In 1994 werd Yakult voor het 

eerst in Europa geproduceerd in Almere. Inmiddels zijn er 3 varianten. De originele 

Yakult, een light variant en een vezelrijke variant.  We  proeven allemaal een drankje.   

Wist u dat er in ieder flesje Yakult 6,5 miljard melkzuurbacteriën zitten die levend onze 

darmen bereiken? We zien vervolgens van achter glas de productie van Yakult. We zien 

hoe de Yakult wordt gemaakt, in flesjes wordt gegoten en vervolgens wordt verpakt in de 

bij ons bekende verpakking.  Geweldig om te zien hoe snel en vakkundig dit 

geautomatiseerde proces in zijn werk gaat. Er komt bijna geen mankracht meer aan te 

pas.  Het is een interessante excursie waarbij we aan het einde allemaal een koeltasje 

Yakult meekrijgen.  

We vervolgen onze tocht naar de binnenstad van Almere. Hier krijgt iedereen 2 uur de 

tijd om de stad op eigen houtje te verkennen. Almere is een jonge stad, de eerste huizen 

werden eind 1976 opgeleverd. De stad heeft geen historische kern. Toch vermaken we 

ons hier prima.   



 

De één ploft neer op een terrasje, de andere gaat winkelen en de derde gaat voor een 

wandeling door de stad. Om 13.45 uur zijn we allemaal weer bij de bus. We vervolgen 

onze tocht naar de Oostvaardersplassen.  Aangekomen bij het infocentrum in Lelystad 

krijgen we onder het genot van een kop koffie  een korte uitleg over het ontstaan van de 

Oostvaardersplassen en horen we welke dieren hier allemaal leven.  Herten, runderen, 

paarden en duizenden vogels.  

 

Helaas zien we tijdens onze rit met de bolderkar weinig van deze dieren. Het blijft bij een 

groot aantal ganzen, een aantal roofvogels, zwanen, een lepelaar en een aantal herten. 

Toch is het een geweldige ervaring om samen met iemand van Staatsbosbeheer door dit 

prachtige natuurgebied te rijden. Een gebied waar je als particulier niet mag komen. Na 

90 minuten zijn we terug bij het infocentrum. Sommigen zijn toch wel blij weer bij de bus 

te zijn. Er waaide af en toe een fris windje over de Oostvaardersplassen. 

Chauffeur Jan rijdt ons nu in een snel tempo naar Joure waar in restaurant ’t Haske een 

heerlijk diner voor ons klaar staat. Nadat we allemaal ons buikje vol hebben rijden we 

richting het Groninger land. Bij Frieschepalen neemt chauffeur Jan afscheid van ons. Zijn 

maximale werktijd zit er op. Een andere chauffeur van Veenstra reizen neemt het van 

hem over en brengt ons veilig naar de plek waar we vanmorgen zijn opgestapt. Om 

21.20 uur stappen de laatste 3 dames uit in Winschoten. 



Wij, Piety en ik, kijken terug op een zeer geslaagde dag. Schitterend weer, een goede 

chauffeur, prima gezelschap om mee op reis te gaan, een interessante excursie bij Yakult 

en een geweldige ervaring in de Oostvaardersplassen. Wij hebben genoten! 

Met vriendelijke groet, 

Piety van der Veer 

Ria Hettinga 

 


