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Zondag 7 juli om 7.00 uur stappen Tine, Tonie, Rida en Lenie in Zaltbommel op de bus. In Dieren 

komen Dineke, Willemien, Jettha, Joke, Jannie, Alie, Willemien en Nel erbij. Tegen 9.00 uur zijn we 

in Lochem waar Riet, Tonnie, Bertha, Johanna, Gerrie, Ria en Willy zich bij ons aansluiten.  

En dan vertrekken we naar Duitsland met Paul als onze chauffeur. We maken een stop langs de 
snelweg voor een vers gezette koffie van Paul en een bijtje van Willy en Nel.  

 

In Soest bij Dortmund maken we een rondwandeling door de stad. Een van de oudste kerken stamt 

uit 1270 en bestaat uit groene kalkzandsteen dat in de omgeving is gewonnen. Alle kerken samen 

hebben 42 klokken die zich rond deze tijd laten horen. We zien mooie, versierde  vakwerkhuizen van 
voor de 30-jarige oorlog (1618-1648). Daarna was de stad erg verarmd.  

 

 

 Plattegrond van de stad 



       

      Vervolgens gaan we op weg naar ons hotel in Goslar.  

Paul regelt dat we in het hotel de finale van het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal kunnen 

kijken. Ook al hebben we verloren van Amerika met 2-0 genieten we erg. 

   

Maandag 8 juli. Na de eerste nacht in een ander bed, wat altijd even wennen is, genieten we van 

het uitgebreide ontbijtbuffet in ons hotel. Sommigen hebben al een baantje getrokken in het 

zwembad.  

 

 

 

 

 

 
 

Met de bus naar Goslar waar we een rondleiding krijgen van Barbara. Zij is een geweldige goede 

gids en krijgt van ons een 10 met een griffel. Enthousiast en duidelijk vertelt ze over Goslar. 

 

 

 

Goslar staat op de lijst van Unesco als werelderfgoed. Het is een prachtige stad. We beginnen de 

rondwandeling bij het Keizerlijk paleis dat door Henri III is gebouwd. De grond waarop Goslar is 

gebouwd bestaat uit leisteen. Er was veel mijnbouw in de mijnen van de Rammelsberg. Daardoor 



was Goslar een welvarende stad dat te zien is aan de vele mooie en grote huizen.                     De 

rivier die door Goslar stroomt is de Gose. Het mooiste en best bewaarde huis is het Siemenshuis dat 

werd gebouwd in 1692 door Hans Siemens, voorvader van de Siemensfamilie. 

 

 
  

 

 

 
 

Barbara laat ons nog zien dat er vroeger gleuven waren in de bestrating waar de zware karren met 

erts door werden geleid zodat ze niet om konden vallen op de gladde straten. We nemen nog een 

kijkje in het hospitaal uit de 13e eeuw waar pelgrims en armen werden opgevangen en dat tot 1983 

in gebruik is geweest.  

  
 

Op het prachtige marktplein drinken we een heerlijke koffie en luisteren naar het carillon waar de 

deurtjes open gaan en er een voorstelling te zien is over de mijnbouw.  

 



 
 

 

Dan moeten we nog even shoppen: een badpak, broodjes, een glaswinkeltje, tandpasta. 

 

En daarna op weg naar de Volkswagenfabriek in Wolfsburg. De dames missen de snoeptrommel en 

Nel stelt een trommeltje beschikbaar dat door Lenie beheerd zal worden.  

Bij VW worden we ontvangen door een gastvrouw van VW en gaan met de boot naar de fabriek, 

waar we op het treintje stappen voor de rondleiding.  

  
 

 

 

Enkele bijzonderheden VW: 

 Wolfsburg is de autostad van VW 

 1938: eerste kever 

 carrosseriegebouw is 1,5 kilometer lang 

 grondoppervlakte fabriek: 6,5m2 

 60 km. rails 

 75 km. stratennet 

 60.000 werknemers: werken in 3 shifts van 8 uur 

 3.500 auto’s’ per dag 

 17 personeelskantines; 50.000 maaltijden per dag 

 7.000 fietsen voor werkplekverkeer 

 auto wordt gelakt in 85 seconden 

 eigen gezondheidscentrum met 19 artsen 

 

  

 

 

 



Dinsdag 9 juli. Deze dag gaan we naar het vroegere Oost-Duitse  

deel van de Harz. De Harz lag voor 2/3 deel in Oost-Duitsland. Onderweg kopen we aardbeien bij 

een stalletje. In Eckertal ging de muur open op 11-11-1989 om 16.00 uur. We stoppen bij het 

monument en het stukje muur dat nog bewaard is gebleven.  

 

 
 

Onderweg komt een van de dames met het idee om iets te vertellen over je ervaringen met 

Vrouwen van Nu. Verschillende dames nemen de microfoon om te vertellen.  

 

We komen bij de 

Hexentanzplatz op 454 m 

hoogte. Het is vermoedelijk 

een oud-saksisch cultuuroord 

met allerlei jaarlijkse rituelen, 

zoals de nacht van 1 mei. In 

die nacht worden de 

zogenaamde feesten der 

Hagedissen (woud- en 

berggodinnen) gevierd.  

 
 

 

Het regent een beetje en het is tijd voor een warme “Waffel” met aardbeien. 

 

 
 

Hierna gaat het naar Werningerode om met de stoomtrein naar de Brocken te vertrekken. We 

hebben een eigen coupé die goed verwarmd is, pfff. Op de Brocken is het winderig en koud.  

 



 
 

 

 

 
 

De terugweg stappen we uit bij station Schierke waar Paul ons oppikt.  

 

 

 

Woensdag 10 juli.  

 

 
 

 

Vandaag gaat de tocht naar Stolberg dat lange tijd de thuishaven was van het geslacht Stolberg, 

waaruit ook Juliana van Stolberg stamt. Zij is de moeder van Willem de Zwijger. 

 

We drinken koffie met een lekker stukje taart in een konditorei waar we ook een broodje kunnen 

bestellen. De broodjes die bij de bakker zijn besteld, kunnen we vanaf 12 uur ophalen. Dat is even 

stressen voor het personeel. De broodjes zijn nog bevroren en er is niet genoeg kaas en ham. 

Uiteindelijk heeft iedereen een broodje en een aantal dames koopt nog wat fruit  bij een fruitkraam.  



 
 

  

 

   
 

Op het plein zien we het standbeeld van Thomas Müntzer, een 15e eeuwse theoloog die het opnam 

tegen de onderdrukking van de armen door de rijken. In 1524 leidde hij de Duitse boerenopstand. 

Hij werd gevangen genomen en onthoofd.  

 

We lopen wat rond in het kleine, maar mooie stadje. Het is een warme dag, dus af en toe zoeken we 

een lekker bankje op.  

 

Dan gaat de tocht verder naar de rozentuin in Sangerhausen. 

Omdat wij vaak moeten wachten bij de damestoiletten en er bij de herentoiletten nooit een rij is, 

leest Willy nog een mooi verhaal voor van Sylvia Witteman over dames- en herentoiletten. Daarna 

delen we nog toiletverhalen met elkaar.  

Ondanks de negatieve weersvoorspellingen hebben we de hele dag prachtig weer, zodat ook de 

rozentuin goed tot haar recht komt. Daar zet Paul ons op de groepsfoto.  

 

En we dwalen rond door de prachtige tuin, nuttigen een ijsje of kopje koffie. En natuurlijk nog even 

shoppen in de leuke rozenwinkel. 

 

 



Op de terugweg heeft Paul weer een leuke route voor ons langs de zuid-westgrens van de Harz. 

Tonie leest uit Kronkels voor van Simon Carmiggelt. En we zingen mee met de jaren 60/70 muziek 

in de bus. 

 

Na een heerlijke dag, smaakt het diner extra lekker. ’s Avonds komt de Rummikub en Uno weer op 

tafel.  

 

 
 

 

 

Donderdag 11 juli. Om 9.00 uur vertrekken we voor een rondleiding in Quedlinburg met onze gids 

Birgit. Willy en Nel vertalen het verhaal van Birgit.  

Hier vind je heel veel originele vakwerkhuizen. Het stadje met zijn 23.000 inwoners staat sinds 1994 

op de werelderfgoedlijst van de Unesco, 100 jaar nadat het is gesticht. Birgit leert ons hoe je kunt 

zien uit welke eeuw een bepaalde stijl komt. 

15e eeuw, eerste etagebouw, geen versiering. De eerste etage staat meer naar voren dan de begane 

grond, men betaalde het grondoppervlak.  

16e eeuw versieringen met cilinders. We zien een koopmanshuis met onder het kantoor, op de 

eerste etage woonde de familie met het personeel. De 2de en 3de verdieping diende als opslagplaats. 

17e eeuw versieringen met piramides. Het is een combinatie van baksteen en leem. 

18e eeuw men gebruikt geen vakwerk meer maar alleen steen. Als je zo’n huis kon bouwen was je 

steenrijk want je moest zelf de mensen betalen die de stenen voor jou maakten. We komen ook in 

een schoenmakershofje. Hier woonden de ambachtslieden die geen kraam konden betalen. Zij 

hadden een luik voor de ramen dat ze uit konden klappen als toonbank. De Ladenschutz. Ook 

zorgde men hier in tijden van nood voor elkaar. Op het plein bewonderen we het stadhuis en Ridder 

Roland die zorgde voor de marktvrijheid.  

 

Daarna vertrekken we voor een relaxte boottocht op de Okersee. Het was heerlijk zitten op de boot.  

 

 

 

 



‘s Avonds gaan we nog naar een zeer geslaagd concert van een blazersjeugdorkest uit Mecklenburg-

Vorpommern in de Stiftskerk van Hahnenklee. Een van ons heeft daar nog lekker met de dirigent 

geknuffeld. Terug in het hotel hebben we gezellig nagepraat onder het genot van een kopje koffie of 

thee uit de pot.      

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 12 juli. We vinden het zo jammer dat de vakantie alweer voorbij is. Om 8.00 uur stappen we 

in de bus. Na twee uur hebben we een sanitaire koffiestop met natuurlijk weer de vers gezette 

koffie. Een van de dames trakteert op stroopwafels.  

 

De dames hebben een kaartje ingevuld met liedjes die ze graag willen zingen. Ria is de dirigente en 

met elkaar zingen we veel liedjes. Willemien kent heel veel liedjes uit haar tijd als kleuterleidster.  

Rond 12 uur gaan we de grens over. In Hengelo lunchen we bij van der Valk. Na de lunch bedanken 

we Paul voor zijn fantastische werk en enthousiasme. En dan komt Lochem alweer in zicht en nemen 

de eerste dames afscheid. Om 16.30 uur stappen de laatste dames uit in Zaltbommel.  

 

Hartelijk bedankt voor jullie deelname.  

Jullie waren een geweldige groep.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


