
 

Pagina 1 van 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Reis naar Denemarken en een stukje 

Zweden  

 28 augustus tot en met 6 september 2017 
 

SAMENGESTELD DOOR TONIA DRIESSEN  
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Dag 1 Maandag 28 augustus, Addy Vente en Rini van der Wel 

 

Om 7 uur stond de bus van Lanting Reizen met onze chauffeur Lucien 

al te wachten op de Capelse brug in Rotterdam. Alle 13 dames waren 

op tijd. Zonder veel 

oponthoud van file’s e.d. 

reden we naar het  

Moreelsepark in Utrecht 

waar een viertal tal 

deelnemers instapten. We 

waren keurig op tijd in 

Almelo waar nog drie 

dames zich bij het 

reisgezelschap voegde. 

Inmiddels hadden we 

allemaal wel trek 

gekregen in koffie dus 

werd er in Holdorf 

gestopt. Na nog een 

stop om de innerlijke 

mens te versterken 

reden we naar Hamburg waar we onze benen konden strekken langs 

de Binnenaster. Op het terras hebben een aantal van ons zich nog 

tegoed gedaan aan een grote sorbet. Om 18.00 waren we in het 

Leonardo Hotel Hamburg Stillhorn. Na het uitdelen van de sleutels 

voor de kamers zijn we gaan dineren. Na een lange reis zocht 

iedereen bijtijds zijn kamer op voor een welverdiende rust. 
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Dag 2 dinsdag 29 augustus, Anny Ruizendaal en Truus 

Beukenboom 

 

Na een heerlijk ontbijtbuffet gaan we om 9 uur in de bus uit 

Hamburg richting Køge Strand in Denemarken voor de volgende 4 

dagen. 

Na een busrit van enkele uren 

met de nodige koffiestops 

arriveren we in Puttgarden 

voor de overtocht naar Rodby 

in Denemarken. 

Na de overtocht van 3 

kwartier over het Baelt was 

het nog 2 uur rijden naar ons hotel op Køge Strand. 

Na aankomst en de kamerindeling zijn we 

naar het stadje Køge gereden voor een 

rondwandeling o.l.v. onze gids Britt, die ons 

de komende dagen zal begeleiden. 

Het stadje is bekend om zijn oude 

vakwerkhuisjes en een mooie oude kerk met 

veel houtsnijwerk en een mooi orgel met 

bazuinen. 

Na dit alles 

werden we 

getrakteerd 

op koffie of 

thee met gebak op een leuk terras. 

Na terugkomst in het hotel hebben we 

genoten van een heerlijk diner waarna 

we nog even naar het strand zijn gelopen waar het stikte van de 

muggen.Een lange maar heel gezellige dag Morgen op naar 

Kopenhagen. 
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Dag 3 Woensdag 30 Augustus, Ria Enterop en Nel van Herpen  

 

Op naar Kopenhagen, onze 3" vakantie dag. Met de jarige Ria 

Mastenbroek de bus in, die versierd was 

met vlaggetjes.En al zingend het lang zal zij 

leven reden wij een rondrit richting 

Centrum bij de rivier om het concert 

gebouw te bekijken. Alleen van buiten. Het 

regende behoorlijk toen wij rondreden naar 

de 

overkant. Daar stond de 

Schouwburg waar wij  in de 

foyer koffie dronken. 

Jammer niet even een zaal 

in om binnen te kijken.  

Door de regen naar het 

paleis Amaliënborg. Waar 

om 12 uur het wisselen van 

de wacht begon. Britt wist veel te vertellen over Koninklijke 

familie's. Iets verder reden wij naar de haven aan de Langelinie ziet 

men de beroemde kleine zeemeermin, uit een sprookje van Andersen. 

In de verte lag nog een cruiseschip Na het 

lunchen (heerlijk gegeten) een paar uurtjes 

winkelen in een prachtige winkelstraat 

kijken en kopen, terug naar het hotel. Terug 

naar de bus, waar Lucien klaar stond om ons 

naar het hotel te rijden. Het was een 

drukke maar weer een prachtige dag. 
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Verslag van dag 4 Roskilde en Tivoli door Ans Woolderink en Marianne ter 
Horst 

Nadat we onze gids Britt bij het station in Køge hebben opgehaald gaan we 
eerst naar  

 

 

 

 

Roskilde, waar we het Vikingschipmuseum bezoeken. We zien de overblijfselen 
van een 5-tal gevonden Vikingschepen op de bodem van het Roskilde Fjord. 
Deze zijn hier expres tot zinken gebracht om zo de toegang voor andere 
indringers vanuit zee onmogelijk te maken. 

Vervolgens bezoeken we de kathedraal van Roskilde. 
Een mooie kathedraal met twee torens een groot aantal 
grafkappellen. Al vanaf de vijftiende eeuw worden hier 
de leden van het Deense koningshuis begraven. In 2013 
werden er veranderingen doorgevoerd binnen de kerk 
om de huidige koningin Margaretha er een laatste rustplaats te geven.  

Een model van deze grafkapel, gemaakt door 
de Deense beeldhouwer Bjørn Nørgaard is in 
de kathedraal te zien.  

Hierna gaan we op eigen gelegenheid lunchen 
in Roskilde en de stad verkennen.                

We ontdekken zodoende chocolaterie Peter 
Beier, waar ze ons de heerlijkste bonbons 
hebben laten proeven. Maar we hebben 

onszelf ook  heerlijk laten verwennen met super lekkere truffels. Mmmmmmm 
lekker.  

In de loop van de middag rijden we terug naar ons hotel voor een heerlijk 
diner. 
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De dag wordt afgesloten met een bezoek aan het wereldberoemde attractiepark 

Tivoli in het centrum van Kopenhagen.  Kaarten voor een kleine open lucht 

voorstelling  van een ballet. Gooi en smijtwerk 

door de dansers.  

Aansluitend een wandeling door het verlichte 

park. Grote kermisachtige torens van 

draaimolens, waar wij in de rij stonden, niet om 

een rondje mee draaien, maar voor het maken 

van foto's.  

Naast de balletvoorstelling in de openlucht genieten we ook volop van het 

sprookjesachtige verlichte park.  
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Reisverslag dag 5, eiland Møn door Karin Dekker en Truus van 

Neuren. 

 

We vertrekken van om 9.30 uur, ons doel voor deze dag is het mooie 

eiland Møn, een bijzonder natuurgebied bekend vanwege haar 

spectaculaire krijtrotsen. 

Uit het hotel krijgen we een lunchpakketje mee. We halen Britt, onze 

gids op bij het station. Het is vandaag een mooie dag met een 

heerlijke temperatuur.  

 

We stoppen bij de brugverbinding tussen beide eilanden, een foto 

moment zoals jullie zien! 

Van alle kanten en uit alle posities werd dit prachtige 

plaatje vereeuwigd.  

 

De reis werd voortgezet naar Klintholm haven. Karin heeft het 

verslag van de boottrip gemaakt: 

12.00 uur Trossen los! We starten onze 

tocht langs de krijtrotsen van Møn. We 

varen met schipper Bjarne op zijn schip 

“Discovery”. Met een rustig gangetje op 

kalme zee en boven ons een prachtige 

wolkenlucht. De lengte van de krijtrotsen 

is 8 km, maar die doen we niet helemaal. 

Na de val van een groot stuk 

krijtrots kwam weer een stuk 

helderwit krijt te voorschijn. De 

groene kleur van het water langs de 

rotsen komt als het krijt oplost in 

het water. Na 1,5 uur was deze 

bijzondere tocht ten einden en 

voeren wij terug naar de haven waar 

de bus op ons stond te wachten. 
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Ons volgende doel was Geocenter Møns Klint waar de historie van de 

krijtrotsen in beeld was gebracht. De groep splitste zich hier in 

twee, museum bezoek of de uitdaging aangaan om de afdaling naar 

het strand onderaan de krijtrotsen te doen over een trap van 500 

treden. Met een vrouw of 9 gingen we kwiek naar beneden, naar 

boven ging een flink stuk moeizamer en werd er goed gebruik 

gemaakt van de onderweg geplaatste banken om op adem te komen. 

 

De dag was nog niet ten einde, we gingen naar Liselund ny Slot. Hier 

werden wij verwend met een kopje koffie of thee met daarbij een 

heerlijk stukje chocolade gebak…..en om deze 

calorieën weer te verwerken sloten wij de dag af 

met een wandeling door de schitterende Engelse-

landschap tuin die bij het restaurant lag. 

Na deze drukke dag gingen wij terug naar ons 

hotel voor een lekker diner. 
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Dag 6 zaterdag 2 september, Tilly Smit 

 

Vandaag vertrekken we met een zelf klaargemaakt lunchpakket naar 

onze volgende bestemming Zweden. 

In Kopenhagen voegt Britt zich weer bij ons en gaan we via de 

langste brug van 

Denemarken naar Zweden.  

Voor we in Malmö aankomen 

wordt de brug ook van ook 

vanaf het land bekeken. Een 

groots gezicht. 

Britt brengt ons eerst naar 

een eco vriendelijke 

nieuwbouw wijk. Te voet gaan we door deze wijk met als middelpunt 

de " turning torso". Of de koffie in deze wijk ook eco vriendelijk was 

weet ik niet, maar was in ieder geval 

Italiaans heerlijk. 

Daarna  het gezellige centrum met alle 

bezienswaardigheden en de kerk. 

Vrije tij om te winkelen. 

Onze wegen leidden 

tenslotte naar de 

glaskunstenaar, die goede 

zaken doet. 

Tijd om naar ons volgende 

hotel in Helsingborg te gaan. 

Kort en krachtig: groot, veel 

mensen en een klein 

zwembad. 
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Dag 7, zondag 3 september, Nel Hoogeboom  
 
De dag begon goed: volop zon. In Britts telling de 3de zomerdag dit jaar. 
Bij het ontbijt zat ik naast Dineke, die 
vertelde, dat ze mijn woonplaats  kende, 

omdat ze er jaren 
geleden een cursus van 
de VvN had gevolgd. 
Deze cursus was voor 
alleenstaande vrouwen 
en voor haar 
betekende dit een 

nieuwe start en vriendschappen voor het 
leven! 
Met de bus reden we vervolgens naar het hoogste punt van Helsingborg en 
daarna  gingen we via trappen naar de haven. Overal waren weer die prachtige 
bloembakken. 

Daarna met de ferry terug naar 
Denemarken, een overtocht 
van 4 km. Een bezoek aan 
Kronberg en Schloss 
Frederiksborg volgde. 
Shakespeare situeerde in 
Kronburg zijn Hamlet, hoewel 
hij er waarschijnlijk nooit 
geweest is. 
We zagen er de kapel, de 
danszaal, gobelins en vele 
schilderijen. Er was ook al een 
groot doek met de afbeelding 

van de huidige koninklijke familie. 
Na al die trappen liepen we op onze wenkbrauwen naar de bus om +/_ 200 km 
uit te rusten. 
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     Slot Frederiksborg te Hillerød 
 
Het laatste hotel lag in Middelfahrt aan de uitlopers van het Kolding-fjord. 
Even waren er problemen met de toewijzing van de kamers en weer moest 
Addy even zuchten bij al die paspoortnamen. Denk je iedereen bij naam te 
kennen, blijken ze heel anders te heten in hun paspoort…. Zo gaat dat bij een 
vrouwengroep. 
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Dag 8 Maandag 4 september, Loes Kramer en Dineke van Os 
 
We reden via de Kleine Beltbrug naar Silkeborg in 
Jutland. Het was een stralende dag en we genoten 
van de rit door de bossen, hei en velden naar het 
merengebied. Er lag een bootje klaar, dat een soort 
lijndienst onderhield tussen de opstapplaatsen aan 
de oevers van de meren. Het wemelde van de 
steigers en bootjes. 

 
Al varende zagen we opeens een Nederlands 
vlaggetje achterop een wedstrijdroeiboot. Er 
volgde nog 7 Nederlandse roeiboten. Ook een 
kajakclub kwam op toertocht voorbij. 
 

Bij de halteplaats van de Himmelberg 
stapten we van de boot en liepen we de 
147m hoge “berg” op. Onderweg zagen 
we een monument ter herinnering aan de 
invoering van het vrouwenkiesrecht in 
1915. Boven op de berg hadden we een 

prachtig uitzicht op de omgeving van 
Silkeborg. 
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Vervolgens reden we naar een oude grafheuvelveld uit de Vinkingtijd. Daar lag 
een runensteen uit 960 na Chr. Op de steen staat de eerste afbeelding van 
Christus in Denemarken. De tekst erop is in runentekens. 
Na het eten van een ijsje reden we terug naar Middelfart. Er was nog tijd om 
naar de supermarkt te lopen en onze laatste kronen in te ruilen voor 
chocoladeplakjes en schilpadbonbons. Dan een drankje op een terras naast het 

net geopende gloednieuwe moderne 
gemeentehuis. Vervolgens 
brandalarm, het gemeentehuis 
stroomt leeg en 3 brandweerwagens 
arriveren. Gelukkig loos alarm, een 
oefening. Na deze sensatie liepen we 
terug naar het hotel. 
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Dag 9, 5 september, Odense,Tine Noijons en Aukje Leeuwangh 

 3de dag Middelfart, hotel Milling. Het weer : half bewolkt, weinig wind, en 
vanmiddag komt de zon! Vandaag gaan we verder op het eiland Funen, ook wel 
de ‘de Tuin van Denemarken’ wordt genoemd. We rijden 45 km. naar Odense. 
Britt vertelt  over Odense, stad met 200.000 inwoners.  Odense is de 
geboortestad van H.C. Andersen, en van Britt! De naam Odense is 
waarschijnlijk afkomstig van een Viking god Odin. 

Onderweg vertelt Britt alles over de Deense 
verzorgingsstaat. Britt vertelt over het 
belastingsysteem, de verzorging en opleidingen. 

Men moet er veel belasting betalen, maar de 

meesten vinden het meevallen.  Het is 

inkomensafhankelijk, gemiddeld 

45%.  Daarvoor kan je gratis naar de dokter. 

Ziekenhuis en medicijn moeten gedeeltelijk 

worden betaald het is inkomensafhankelijk. 

Het eerste tarief is 10-15%, maar het 

gemiddelde komt op 45%. De schoolopleidingen 

zijn gratis. De opleidingen van de basisschool 

duurt 6 tot 7 jaar en die is gratis, maar 

gevolgd door hogere opleiding 15 tot 16 jaar. 

Een studie aan een universiteit wordt betaald 

door de belasting, ook kinderen van de rijken; 

de kinderbijslag is t/m 18 jaar. Word je 

werkloos dan krijg je een uitkering van max. 2  jaar. De 

pensioenleeftijd is 65 jaar, maar die leeftijd wordt steeds 

verhoogd. Het zwangerschapsverlof is in Denemarken goed geregeld, 

maar in Zweden en Noorwegen is dat nog beter; daar krijgen ze 52 

weken verlof met de mogelijkheid dit met de man te delen. De eerste 

4 weken worden doorbetaald. 

De kinderen blijven thuis tot 

de 11 maanden, daarna naar een 

crèche, waarvoor ongeveer 500 

Euro moet worden betaald, 

Deeltijd werken was in het 
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verleden niet normaal, maar nu wel. De 

kinderen krijgen tussen de middag een 

maaltijd en de ouders hebben het recht bij 

ziekte van het kind de eerste dag thuis te 

blijven. 

Inmiddels zijn we in het mooie Odense 

aangekomen, waar we het Hans Christian Andersen museum bezoeken 

met Europa’s mooiste tuinen.  

 
H.C. Andersen was voor die 
tijd een heel lange man en had 
heel grote voeten. Overal op 
straat zien we afdrukken van 
die grote schoenen. We 
bekijken nog enkele oude 
gebouwen die gedemonteerd 
verhuisd werden. Een paar 
zelfs uit 1547 en 1617!   

Het H.C. Andersen museum 
wordt druk bezocht en is 
beslist de moeite waard. We 
krijgen een boekje over het 
museum in het Nederlands ! 
We bezoeken ook buiten om 
het museum het geboortehuis 
van Andersen.De lunch 
gebruiken we bij Oluf Bagersgard, en: ook weer uit de pot! Britt promoot het 
drinken van Aqa Vit, in Denemarken alleen bij de lunch! De kunstig belegde 
broodjes met 3 lagen beleg: Smørrebrød, heerlijk! En Addy zorgt voor 
een“doggy bag” voor Lucien! 

We bezoeken ook een “Winkel van 
Sinkel”, tweedehands spullen. De 
eigenaar het Jonas, hij is van de derde 
generatie. (Købmandsgården 
Handelshus) 

Een kleine greep uit de sprookje van 
Andersen: het Lelijke Eendje, Domme 
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Hans, Het Tinnen Soldaatje, De nieuwe kleren van de keizer en natuurlijk de 
Prinses op de Erwt. 

Andersen was graag getrouwd, maar dames zagen hem als een broer (vanwege 
het standsverschil). Andersen werd arm geboren en is rijk gestorven. Zijn 
talenten waren theaterstukken, papier knipkunst en de welbekende sprookjes. 

Na Odense rijden we naar Kvaerndrup, voor een bezoek aan het bekende Slot 
Egeskov. Deze waterburcht is 
gebouwd op eikenhouten palen 
en rondom de burcht zijn 
prachtige tuinen. Wij zien zelfs 
een vlag van ‘garden of the Year 
2017’! Egeskov betekent 
‘eikenbos’. Het slot wordt nog 
bewoond, dus we mogen niet 
alles bekijken. De huidige 
bewoner is de 7e generatie van 
het Slot Egeskov. In het kasteel zien we veel prachtige jachttrofeeën, onder 
andere slagtanden, tijger- en panterhuiden. Dat zou nu niet meer mogen. De 
grootvader van de huidige bewoner van Slot Egeskov heeft veel prijzen 
gewonnen, onder ander die van het langste hertengewei.  

Dames die naar boven gingen (het kasteel heeft geen lift…) hebben onder 
anderen een mooi poppenhuis gezien. 

16.45 uur zijn we weer terug in de bus. 

En ’s avonds voor het diner is er een feestelijk bedankje en het afscheid van 
Britt en Lucien! 

 

 

 
Dag 10 woensdag 6 september,Willemien Schuurman Hess 

Keurig op tijd vertrokken uit Middelfart. Het is even wennen, zo zonder Britt. Ze 
was een gezellige en enthousiaste gids en reisgenote. En haar taalgevoel is 
geweldig. Vandaag geeft ze geen “Kastelletje” explicatie aan ons, maar aan de 
groep Vrouwen van Nu uit Numansdorp? In Kopenhagen. 

https://www.google.nl/search?q=kvaerndrup&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjIhpup_6nWAhWLmbQKHSFyCw8QBQgjKAA
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Lucien rijdt over rustige wegen, langs afgemaaide korenvelden, Jutland uit. Nog 
een keer krijgen we kans de Deense Kronen op te maken en dan gaan we de 
grens over. We zijn weer in Duitsland en het regent. Bijna net zo erg als onze 
tranen om het beëindigen van een mooie reis door Denemarken. 

De autobahn wordt hersteld. Een groot stuk rijden we met 80 km achter het 
vrachtverkeer aan. Geeft niet, want er wordt een puzzel uitgedeeld. Wat een 
hersenkraker. Ik bakte er niets van. Maar er zijn vrouwen die meer dan 15 
goede antwoorden hebben. Als ik het goed heb. Fijn dat ze een hoofdprijs 
krijgen: Een tassenophanger, of zo. 

Lucien, de chauffeur rijdt prima. Hij is 
tevreden over de rit: “De ergste file 
was bij het koffie-apparaat”, zei hij. 

Met een plaspauze tussen de ritten door is 
het goed vol te houden, naar de grens met 
Nederland. Leuk dat we een Nederlands 

echtpaar opnieuw zien in de Duitse koffiebar. Zij waren ook op de 
(niet)radarboot bij Silkeborg.  

Ongeveer 17.00 uur zijn we aangekomen bij Restaurant Robben. Lucien liet ons 
nog een keer voelen dat de bus goede vering heeft, terwijl we over een b weg 

naar Rutenbrock rijden. 

We genieten daar ons laatste avondmaal. Lekker en veel 
en mooi opgediend. Vooral het dessert. Daar kwam zelfs 
vuurwerk bij te pas. Bea hielp met opruimen van het 
vaatwerk. Ze sprak: “Ik ben ijzersterk in het domme 
werk.”  

En zo kwam er een einde aan ons samen zijn. Iedereen 
kuste iedereen en sprak lovende woorden over deze 
uitstekend georganiseerde reis. 

Met de “Vrouwen van NU”  is het goed reizen. 
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Willemien Schuurman Hess. 

 
De reis naar Denemarken was een initiatief van Tonia 
Driessen. Zij heeft ons enthousiast gemaakt voor deze 
reis kort voor haar ziekte in elkaar gezet. Helaas heeft 
Tonia deze reis niet meer mee kunnen maken. Addy 
en ik hebben regelmatig aan haar moeten denken. 
Wij zijn het helemaal met haar eens dat Denemarken 
een prachtig land is met hele leuke steden, mooie 
kastelen, vakwerkhuizen en een prachtig landschap. Wij hebben erg genoten 
van deze reis en van het prettige gezelschap van onze reisgenoten. Grote dank 
zijn we verschuldigd aan Britt en Lucien onze chauffeur. Door de goede 
samenwerking van deze twee hebben wij heel veel van Denemarken gezien en 
geproefd. 
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Bedankt dat jullie met ons op reis zijn geweest, we hopen dat jullie 

net zo genoten hebben van deze reis als wij.  

 

We zijn Tonia dan ook heel dankbaar en dragen dit verslag als 

aandenken aan haar op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addy Vente en Rini van der Wel 

 

 

 

Wij zien u graag terug op een van onze volgende reizen. 

 

Tot ziens! 
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