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Deelnemers:  
 
 
 
Cok Talma, Tiny Neuwitter, Lies Gosse, Alie de Boer, Cara van der Velde, Rikie 
van de Belt, Janny Ritfeld, Rika ter Horst, Hennie Meilink, Aly Brandts, Emmy 
Slagter, Tiny Bloem, Wemmie de Vries, Harma Warmelts, Hennie Noorlag, Jantje 
de Jong, Annie Barkhuis, Lammie Remmelink, Ria van der Meer, Aafke Beukema, 
Adrie van der Heide, Anna Louters, Geesje Thijs, Willemien Veneklaas Slots, 
Jantje Tulp, Hennie Venema, Imkiena Heeres, Henny Muskee, Coby ter Wal, Trijn 
Snijder, Alie Pruntel, Marie Versteeg, Geke Prins, Annie Eshuis, Janny Witvoet, 
Jantje Hoving, Jannie van der Veen, Tienke Lowes, Sjoerdje Rosing, Tiny Nijboer, 
Trijn Slomp. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reisbegeleiders: Trijn Slomp en Emmy Slagter 
 
Chauffeur: Fred Zuidema 
 
Foto’s: Lammie Remmelink, Cara van der Velde 
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Dag 1: Heenreis 
Zondag 12 juni 
 
Na twee maal uitstel door Corona kon eindelijk de reis naar de Harz doorgaan. 
Onze bestemming: Hotel Weber-Müller in Bad Lauterberg. Nadat alle 41 dames 
waren ingestapt op de verschillende opstapplaatsen begon de reis naar 
Duitsland. Iedereen was vroeg opgestaan, de een nog vroeger dan de ander, dus 
zo tegen 10 uur waren we wel toe aan een kop koffie. Net over de grens bij 
Europa’s grootste perk  en potplantkwekerij Emsflower in Emsbüren werden we 
onthaald op heerlijke koffie met appelgebak. Helaas ontbrak de tijd om de 
kwekerij te bekijken. Na de koffie ging de reis weer verder.  
Voor de lunch werd gestopt in Rinteln, een gezellig stadje aan de rivier de Weser, 
waarna de laatste etappe van de reis volgde naar ons hotel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het “innemen” van de kamers werden we getrakteerd op een 
welkomstdrankje in de heerlijke tuin van het hotel. Hierna volgde het uitstekende 
diner, dat werd afgesloten met koffie of thee in de tuin.  
Al met al een mooie eerste dag, onder begeleiding van een stralende zon!!  
 
Cara van der Velde 
 
  



4 
 

Dag 2: Bad Grund en Klokkenmuseum 
Maandag 13 juni 
 
Na een eerste nacht slapen in het hotel, was iedereen rond acht uur weer 
present bij het goed verzorgde ontbijt. 
De ochtend doen we kalm aan. Een groep gaat wandelen door  het bijgelegen 
park en neemt een kijkje in Bad Lauterberg. 
Diegenen die niet gaan wandelen gaan gezamenlijk 
koffiedrinken. 
Tegen 10.30 hebben we de enige regenbui van onze 
vakantie. 
 
Daarna via een toeristische route naar Bad Grund waar 
we het Uhrenmuseum bezoeken. Dit museum heeft meer 
dan 1600 stukken uit ca. 600 jaar tijdmeting. 
Interessant om te zien.  
Tegen vier uur vertrekken we weer naar het hotel waar 
we getrakteerd worden op Kaffee mit Kuchen in de 
Wintertuin van het hotel. 
 
 
 
Daarna wat tijd voor ons zelf en om half zeven aan tafel 
voor een goed verzorgd diner. 
Het heeft ons prima gesmaakt. 
 
 
 
Het hotel biedt vele extra’s, een zwembad, sauna, elke avond is er iets te doen 
om de gasten te vermaken. Je hoeft er niet heen, maar het mag. 
 
Van de mooie tuin bij het hotel werd ’s avonds dankbaar gebruik gemaakt, 
gezellige zitjes en een fijne temperatuur. 
 
Tegen tien uur vertrekt iedereen weer naar de kamer om de volgende dag weer 
uitgerust aan een nieuwe dag te beginnen. 
 
Trijn Slomp 
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Dag 3: De Harz in Miniatuur en Wernigerode 
Dinsdag 14 juni 
 
Na een heerlijk ontbijt zit iedereen om 9:30 uur weer in de bus. 
Trijn vertelt ons wat vandaag het programma is en dat Hennie Noorlag jarig is. 
Ze wenst ons een fijne dag toe. 
 
Emmy heeft weer een mooie spreuk voor ons. 
 

Als je ouder wordt, besef je 
dat het niet belangrijk is om veel vrienden te hebben. 

Het hebben van echte vrienden, dat telt. 
 

Onderweg naar Werningerode kwamen we langs de langste hangbrug ter wereld. 
Fred merkte op dat we daar aan het eind van de week nog een stop zullen 
maken.   

In Werningerode aangekomen brachten we een bezoek aan het 
miniatuurpark “Klein Harz” één van de mooiste 
miniatuurparken van Duitsland en laat ons 60 cultuurhistorisch 
bouwwerken in de Harz zien. 
Verder was daar dan ook gelegenheid 

om een kop koffie te drinken en te lunchen.  
 
 
 
 
 
 
Rond 13:45 uur bracht 
Fred ons dichtbij het centrum om vervolgens te 
voet naar het centrum van de stad te wandelen. 
Aan het begin van de wandeling zagen we het 
kleinste huis van Werningerode 

gebouwd in 1792 waar een folkloristisch museum in was 
gevestigd.  
In het centrum aangekomen viel het oog meteen op de vele 
vakwerkhuizen en in het bijzonder het Rathaus een prachtig 
plaatje. Er was tijd om wat te winkelen of lekker genieten op één 
van de vele terrassen rond het marktplein. 
We rijden via een mooie route terug naar ons Hotel.   
Daar aangekomen wacht ons nog een verrassing n.l. Koffie met 
een heerlijke punt vlaai. 
Om 18:30 uur is het weer tijd om met elkaar te eten. 
's Avonds was er voor de liefhebbers een Bingo met leuke 
prijsjes. Voor diegene die van wandelen houdt was alle tijd om dat met een 
groepje te doen. 
Al met al was het een gezellige dag. 
 
Imkiena Heeres `    
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Dag 4: Goslar en Rondvaart Okerstausee 
Woensdag 15 juni 
 
Keizerstad Goslar  
Het bezoek aan de modefabriek moest helaas worden geschrapt. Maar: mooi 
weer en de terrassen in Goslar waren snel gevonden. 

Een groot deel van het gezelschap ging mee met 
de tour door de stad. Prachtige beschilderingen 
van de gebouwen, allemaal piekfijn 
onderhouden. Ook indrukwekkend waren de 
bewaard gebleven stadspoorten. 
Na de rit was er gelegenheid genoeg om te 
winkelen en te lunchen. 
 
 
 

Iedereen was keurig op tijd om weer in de bus te stappen en nog te genieten van 
mooie doorkijkjes en natuur, op weg naar de Okerstausee. De Okerstausee is het 
enige stuwmeer in de Harz met rondvaartmogelijkheden. Aan boord worden we 
verwelkomd met koffie of thee en een 

heerlijke 
Schwarzwalder 
Kirschtorte. 
 
 

Ondertussen genoten we van de 
boottocht over het prachtige meer.   
Na de twee uur durende tocht werden 
we weer naar ons hotel gebracht. 
 

 
Na de 
avondmaaltijd,  een heerlijke goedverzorgde barbecue, 
nodigde het weer nog uit om in de tuin na te praten. Er was 
muziek aangekondigd en het duurde niet lang of er werd 
gedanst, gezongen en veel gelachen. 
Kortom, een prachtige dag. 
 
 
 
 
 

 
 
Geke Prins 
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Dag 5: Kristallwerken 
Donderdag 16 juni 
 

De vroege morgen wordt door enkele dames ingevuld met een bezoek aan het 
zwembad in het hotel.  
Hierna wordt er aangeschoven aan het zeer uitgebreid ontbijt.  
Om 9.30 uur zitten we allen weer in de bus met onze zeer bekwame chauffeur 
Fred. Op naar Deerenburg naar de laatste actieve glasblazerij: Harzkristall.  

We rijden door een prachtige omgeving 
waar we tevens weer worden 
geconfronteerd  met de dode naaldbomen 
die ontstaan zijn door een bast knagende 
tor. Het gebied in deze omgeving is totaal 
veranderd.   
Over een weggetje gekomen waar we qua 
gewicht iets te veel aan zouden geven.  
Maar je hebt een bekwame chauffeur of 

je hebt die niet. 

Rond 10.45 uur arriveren we bij de Kristalwerken, waar we een rondleiding in het 
hart van het bedrijf krijgen. De aardbol trok veel aandacht. We werden 
getrakteerd op het proces van opwarmen en kneden en blazen van het glas. De 
glasbewerker blijft het product draaien tijdens het hele proces. Temperaturen die 
de dames op de eerste rij konden waarnemen bij het 
langslopen naar de volgende bewerking.   

Zoals we uit de reisbeschrijving van Bloktours weten is er 
veel te bewonderen. Lampenkappen, verschillende 
versieringen voor de Kerst. Enz. enz. 

De resultaten waren in de zalen te bewonderen. De 
oogjes van allen begonnen te glimmen en er is dan ook 
genoeg gekocht om mee te nemen. Ballen voor in de 
kerstboom, sieraden, kleine kristallen beestjes enz. enz. 
Na een lunch in het restaurant gaan we om twee uur 
weer richting Bad Lauterberg, waar we in het hotel 
worden opgewacht voor de thee/koffie met 
eigengemaakte Kuchen. 

Ook deze avond wordt er door allen die het nog willen, een wandeling gemaakt 
door het park voor het hotel. Prachtig stukje natuur langs een beek uit de 
bergen. 

We eindigen in de tuin van het hotel met een drankje. Na het “ZAHLEN’” rond 
22.00 uur is het einde van de dag. Op naar alle kamers. 

 

Hennie Noorlag 
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Dag 6: Keuzeprogramma: wandelen of een bustocht 
Vrijdag 17 juni 
 
 
Deze dag mochten we zelf invullen. Met de bus een rondreis 
maken, wandelen of een dag bij het hotel blijven. 
 
De bustocht naar Quedlinburg 
Om 10.00 uur vertrokken we met de bus langs gezellige plaatsjes 
richting Quedlingburg. In het nood-oosten van de Harz ligt 
Quedlingburg.  
Het is een van de mooiste steden van de Harz met ca. 21.00 
inwoners en in het centrum al 1200 vakwerkhuizen. De stad is 
ook met de stoomtrein te bereiken via het smalspoor. Het 

stadhuis was prachtig om te zien vanwege 
vele rode geraniums. Na een koffiestop even 
gezamenlijk gewandeld door de versierde 
straatjes. Voor een van de winkels stond een 
varken van hout. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enkele dames lieten zicht zittend fotograferen. Voor de lunch werd ondanks de 
drukte een terrasje gevonden. Waar met elkaar net onder een parasol konden 
zitten, want het was erg warm.  Na wat strubbelingen met het betalen gingen we 
om half twee richting bus. 
Om 15.00 uur waren we weer terug in het hotel, waar we werden ontvangen met 
koffie/thee met wafel, warme kersen en slagroom. Weer een geslaagde dag. 
 
 
Geesje Thijs. 
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Vervolg dag 6 Keuzeprogramma: Wandelen of een bustocht 

De wandeling 

Deze dag kunnen we naar eigen inzicht besteden. 
Met elf dames gaan we wandelen. 

Rond 10 uur vertrekken we vol goede 
moed. 

Eerst een korte wandeling, via de 
Sparkasse,( ja de portemonnee moet weer 
aangevuld worden) naar het centrum van 
Lauterberg voor een kop koffie op een 
terrasje. Het is al genieten van een lekker 
zonnetje.  

We kunnen er weer tegen en gaan op zoek 
naar de stoeltjeslift, deze zal ons naar 
boven brengen. Een 
hele ervaring om zo 

naar boven te gaan, maar alles verloopt prima. 
Na een korte klim komen we op het punt waar de afdaling 
begint, maar eerst een verfrissing op het terras. Hier heb je 
een mooi uitzicht over het dal. Het is gezellig met z’n allen 
onder de parasol. 
We besluiten om hier ook maar te lunchen voor we aan de 
afdaling gaan beginnen. Allemaal een kop soep met een 
broodje. Lekker. 

 

 

 

Nu even zoeken waar de route begint en kan 
de afdaling beginnen. Het is voor iedereen 
even wennen en zoeken hoe we dit gaan doen. 
Voorzichtig plaatsen we de eerste stappen, 
goed letten op steentjes en ronde takjes, af en 
toe glijdt er iemand een stukje. Maar het is een 
mooie tocht naar beneden, lekker in de 
schaduw. We hebben met z’n allen de tocht 
volbracht en ons zelf getrakteerd op een lekker 
ijsje. Tegen half drie waren we weer terug in 
het hotel. 

 

Willemien Veneklaas Slots 
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Dag 7: Hexentanzplatz 
Zaterdag  18 juni 
 
Na een heerlijk ontbijt vertrokken we om half tien voor een excursie naar 
de wereld van de sagen. 
Fred had de bus versierd met vlaggetjes voor de drie jarigen en hij zette de 
dames een feesthoedje op en ze werden door ons toegezongen.  
Via Stolberg een oud stadje met prachtige vakwerkhuizen en geboorte 
plaats van de moeder van Willem van Oranje (Willem de Zwijger), Juliana van 
Stolberg 
Daarna reden we door naar 
Hexenplatz. De Harz staat bekend 
om zijn sagen en legenden. 
Trijn vertelde ons een sage van 
Hilda uit Thale. 
We reden door een prachtige 
omgeving, met nauwe straatjes en 
vele haarspeldbochten waar Fred 
van genoot. Ook hier zagen we dat 
de letterzetter(een klein kevertje)   
grote schade had aangericht aan de naaldbomen. Dit kevertje is in staat om 
grote 

naaldboombossen uit te roeien. 
 
Bij de Hexenplatz 
aangekomen, gingen 
we met een gondel 
naar boven ( prachtige 
vergezichten).Daar 
moesten we nog een 
stuk klimmen wat voor 

sommige niet meeviel, puf, puf.  
Half twee zaten we weer in de bus. 
We dachten richting hotel te gaan, 
maar de reis commissie had een 
leuke picknick bedacht in de vrije 
natuur. Iedereen kreeg een 
lunchpakket.  
 
 

 
 
 
 
Daarna weer in de bus. Onderweg nog een kleine 
pauze bij een hangbrug. 
Het was een prachtige dag. 
 
 
 
 

Tienke Lowes  
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Dag 8: Terugreis 
Zondag 19 juni 
 
Helaas, aan een heerlijke vakantie komt een eind. Na het laatste ontbijt en het 
inladen van de koffers werd aan de terugreis begonnen.  
Tot onze verrassing werden we door het hotel getrakteerd op een flesje kruiden 
likeur en door het voltallig personeel uitgezwaaid!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de koffie en lunch werd weer in Rinteln aan de Weser gestopt. Vervolgens 
werd de reis weer voortgezet, met een korte stop bij een Raststätte langs de 
autobahn.  
De dag werd afgesloten met een heerlijk diner in Hotel Zur Linde in Itterbeck, 
vlak bij de Nederlandse grens. Tijdens het diner werden onze fantastische 
chauffeur Fred en de reisleiding, Trijn en Emmy, bedankt voor de weer 
uitstekende organisatie van de reis.  
Na het diner werden we weer afgezet bij de opstapplaatsen, waarna ieder weer 
zijns weegs ging.  
 
We kunnen terugkijken op een heerlijke vakantie.  
De weergoden waren ons, op het enige regenbuitje van maandagmorgen na, 
heel gunstig gezind.  
We kijken al weer uit naar de reis van 2023!! 
 
Cara van der Velde 
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Zo maar wat foto’s van een heerlijke 
vakantie.  
Kijk voor meer foto’s in het fotoalbum op de 
provinciewebsite. 
 
 


