
Schotland en de Hebriden 

 Vrouwen van Nu Gelderland  

13 t/m 22 juni 2018 

 



Woensdag 13 juni vertrekken we vanaf Schiphol naar 

Edinburgh. Floris is voor deze reis onze chauffeur en reisleider. 

Hij is al eerder met de boot en bus naar Edinburgh gereisd om 

ons op tijd op het vliegveld op te halen. Marian, een 

Nederlandstalige gids, geeft ons tijdens een rondrit uitleg over 

Schotland en Edinburgh. Het eerste dat ons opvalt is dat er links 

wordt gereden. Een bijzondere ervaring. De gaspeldoorn staat 

overal in bloei. We slapen en eten op de Campus van de 

Universiteit. Het diner- en ontbijtbuffet is voortreffelijk.  

 

   

 



 

Donderdag 14 juni  vertrekken we al vroeg naar de 

eindbestemming van deze dag: Arrochar aan het Loch Long. 

Floris vertelt ons over Schotland en de bezienswaardigheden 

onderweg. We bezoeken de prachtige 15e eeuwse Rosslyn 

Chapel.  

 

Daarna worden we rondgeleid door de voormalige molen en 

katoenspinnerij in New Lanark en kunnen we in gondeltjes langs 

het leven zoals het was in New Lanark.   

Onderweg zien we Aberdeen Black en Red Anguskoeien in de 

wei. In het Loch Longhotel worden ook bitterballen met Haggis 

geserveerd. Haggis is een traditioneel Schots gerecht. 



 

DE GROTE VROUWEN VAN NU SCHOTLANDQUIZ 

Nel  heeft een quiz gemaakt van 50 vragen om de kennis over 

Schotland te testen. Iedere keer wordt er een onderdeel van de 

quiz gemaakt en zijn er prijswinnaars. Aan het einde van de reis 

ontvangen de  quizwinnaar en de poedelprijswinnaar een prijs..  

 
 

 

Vrijdag 15 juni: De koffers worden de liften weer in en de 

traptreden af gesleept waarna we vertrekken voor de tocht door 

de Highlands. (foto omslag) 

Om 11 uur worden we verwacht op de Sheepdogfarm in Kincraig. 

Omdat het druk is op de weg, kan Floris niet snel doorrijden. 

Natuurlijk moet er onderweg ook nog koffie worden gedronken 

en een sanitaire stop worden gehouden. Onderweg genieten we 

van het prachtige landschap. We komen te laat aan op de farm, 

maar krijgen toch een demonstratie en mogen de schapen 

scheren en de lammetjes de fles geven.   

 

 

‘s Middags komen we aan in Aviemore, waar we het mooie 

station bekijken. En natuurlijk is er weer koffie met wat lekkers.  



 

 

Daarna is het tijd om naar de whiskydistilleerderij van Tomatin 

te gaan. We krijgen een rondleiding van Gavin en maken daar de 

groepsfoto. Dan is het tijd om twee whisky’s proeven: een 12 

jaar oude en een peated whisky (turfgestookt).  

In Nethy Bridge overnachten we in een mooi oud hotel en 

genieten van een heerlijk driegangendiner. 

 

 

 



Zaterdag 16 juni: Vandaag rijden we richting de boot die ons 

naar Lewis, het grootste eiland van de Buiten-Hebriden, zal 

brengen. Onderweg hebben we een prachtige rit langs Inverness 

en dan de brug over naar het eiland Skye. We hebben diverse 

fotostops onderweg. Natuurlijk bij het meer van Loch Ness, waar 

we Nessie in de shop zien staan. En bij Urquhart Castle, een 

ruïne dat een geliefde filmlocatie is.  

  

 

 

Op Skye, een eiland van de Binnen-Hebriden, bezoeken we de 

hoofdstad Portree waar de meesten van ons een cafeetje 

induiken voor een lekkere koffie. 



 

Om half zeven gaan we van Uig op Skye over met de boot naar 

Tarbert op Harris.  

 

Daarna nog een uur rijden naar ons hotel Caladh Inn in 

Stornaway. Het landschap er naar toe is al zo veelbelovend voor 

de volgende dagen. Om half negen zitten we eindelijk aan het 

diner. 

 

 



Zondag 17 juni: Omdat de bewoners van Lewis en Harris 

streng gelovig zijn, is op zondag bijna alles gesloten. Gelukkig is 

er een Schotse gids, Chris, gevonden die ons de eilanden wil 

laten zien. De microfoon voor de reisleiderstoel is stuk en 

daarom moet die van de chauffeur worden gebruikt. Omdat Willy 

en Nel alles vertalen wat Chris vertelt, hangen zij de hele dag bij 

Chris op schoot. Hij vindt het gelukkig niet erg.  

 

 

 



Wat zijn de Hebriden prachtig! Mooie glooiende heuvels, baaien 

en stranden. Stille, smalle weggetjes. Eenzame huisjes. We 

bekijken diverse oudheidkundige overblijfselen, een kasteel, de 

Blackhouses, de Callanish Stones (staande stenen), het kerkje 

van St.Clements waar de MacLeod’s liggen begraven. De 

MacLeod’s behoren tot de belangrijkste clan van Harris en Lewis.  

We lunchen in het chique Harris hotel met aardappel-preisoep en 

sandwiches.  

 

  

 



Maandag 18 juni hebben we een halve dag om Stornaway te 

verkennen. Willy en Nel hebben al onderzoek gedaan en ontdekt 

dat er een Starbucks is bij het kasteel Lews.  

  

Na een wandelingetje door het dorp en naar het Loom Centre 

(wol),  lopen we de brug over richting kasteel. Daar bekijken we 

het kasteel, de tuinen en het museum Nan Eilean. Daar zijn ook 

de schaakstukken die zijn gevonden op Lewis en waar Chris over 

heeft verteld. We genieten van een heerlijke Starbucks koffie 

met wat lekkers erbij. Floris komt ons ophalen bij het kasteel om 

in te checken voor de boot naar Ullapool.      

De reis is een beetje onstuimig, maar gelukkig zitten we alweer 

snel tussen de eilanden in rustiger vaarwater. We overnachten 

weer in het mooie Nethybridge Hotel.   

 

 



Dinsdag 19 juni worden de koffers weer in de bus geladen om 

onze reis te vervolgen naar het eiland Bute. Het wordt een lange 

dag en onderweg zullen we veel zien. We rijden door CairnGorms 

National Park en bezoeken in Fort William het Caladoninan Canal, 

dat in totaal 60 mijl lang is.  

 

                

 

We gaan nog shoppen in Fort William voor de broodnodige 

souvenirs. Onderweg zien we de Ben Nevis, met 1344 meter de 

hoogste berg van Schotland. We zien ook een prachtige 

regenboog tegen de bergen. Dat wordt weer een fotostop.   

 



 

 

 

 

 



 

We genieten van de vallei en bergen van Glencoe. Zo mooi als 

het er nu bij ligt. In 1692 werd een bloedbad aangericht door de 

Campbells onder de MacDonalds. In Colintraive nemen we de 

veerpont, waar we net op passen met de bus, naar Rothesay. 

Om kwart over zeven zijn we bij het Glenburg hotel waar we 

direct aan tafel moeten omdat het diner om acht uur is 

afgelopen. We hebben heel aparte bediening, die op onze 

lachspieren werkt. ’s Avonds is er entertainment met een 

Schotse zanger en gaan onze voetjes van de vloer.  

 



Woensdag 20 juni mogen we lekker uitslapen en staan de tuin 

en het huis Mount Stuart op het programma. Het is een Mansion, 

een herenhuis, maar lijkt wel een kasteel. In twee groepen 

verdeeld, krijgen we een rondleiding en daarna mogen we zelf 

lekker rondlopen. Het is werkelijk prachtig.  

 

 

We lunchen op de binnenplaats van Mount Stuart (uit de pot) en 

rijden daarna naar Rothesay waar we de restanten van het 

kasteel en de Victoriaanse toiletten bezoeken. En daarna nog 

even naar een pub voor een lekkere koffie en thee.  

’s Avonds hebben we weer entertainment in het hotel; een 

kinderdansgroep die ons Schotse dansen laat zien. Daarna weer 

de zanger en onze voetjes van de vloer.  



Donderdag 21 juni maken we de oversteek naar Wymess Bay 

op het vasteland. 

 

In een uur zijn we in Glasgow voor een rondleiding in the Piping 

Centre, het doedelzakmuseum.  

We worden al opgewacht door een doedelzakspeler. De uitleg is 

moeilijk te verstaan, maar er is ook een filmpje en we mogen 

ook zelf oefenen op een fluitje. Dit valt niet mee.  

Vervolgens gaan de reis naar Glasgow Green, een park dat 

vroeger de bleek van Glasgow was. We lunchen in de prachtige 

oranjerie bij het museum en zien een huwelijksplechtigheid. Alle 

mannen zijn in kilt.  



 

 

Er is een mooie fontein en een voormalige tapijtfabriek te 

bekijken. Om half vijf checken we in bij het Jury’s Inn.   

 

Deze avond nemen we afscheid van Floris die de volgende dag 

alweer vroeg met de bus naar de boot in Newcastle moet rijden. 

Na het diner is er een verrassing. Moira Kerr, een beroemde 

Schotse folkzangeres is in het hotel en gaat een paar liedjes 

spelen voor een groep Amerikanen. Wij worden uitgenodigd 

daarbij te zijn en vinden dat natuurlijk geweldig. Moira nodigt 

ons uit om mee te zingen met het lied Loch Lomond, dat we al 

vaak hebben geoefend in de bus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Loch Lomond 

By yon bonnie banks,  

And by yon bonnie braes,  

Where the sun shines bright on Loch Lomond,  

Where me and my true love  

Were ever want to gae,  

On the bonnie, bonnie banks of Loch Lomond.  

 

Oh! ye'll take the high road and I'll take the low road,  

And I'll be in Scotland afore ye;  

But me and my true love  

Will never meet again  

On the bonnie, bonnie banks of Loch Lomond. 

 

'Twas then that we parted In yon shady glen,  

On the steep, steep side of Ben Lomond,  

Where in purple hue  

The Highland hills we view,  

And the moon coming out in the gloaming.  

 

Oh! ye'll take the high road and I'll take the low road,  

And I'll be in Scotland afore ye;  

But me and my true love  

Will never meet again  

On the bonnie, bonnie banks of Loch Lomond.  

 

The wee birdie sang  

And the wild flowers spring, 

And in sunshine the waters are sleeping, 

But the broken heart it kens  

Nae second Spring again,  

Tho' the waeful may cease frae their greeting. 

 

 

 



 

Op deze laatste avond nemen we nog een afzakkertje in de pub 

van het hotel en dan is het onze laatste nacht in Schotland.  

 

 

 

 

Regelmatig werden we door Floris verrast met het laten horen 

van toepasselijke Schotse volksmuziek, zoals: 

 

 Loch Lomond: Peter Hollens of Moira Kerr 

 Volksliederen: Flower of Scotland, Scots Wha Hae, 

Schotland the Brave 

 Amazing Grace: Susan Boyle 

 Massacre of Glencoe: The Corries 

 I belong to Glasgow: Lou Grant 

 Whisky lullaby: Scrum 

 

 



Zaterdag 22 juni: En dan is de laatste dag aangebroken. Willy 

en Nel hebben nog een leuk programma in Glasgow voor ons 

uitgestippeld.  

 

Willy wandelt met een groep langs de kade van de Clyde naar 

Kelvingrove Art Gallery.  

 



Nel gaat met een groepje met de metro naar Kelvingrove. 

Samen bezoeken we het prachtige museum. Er is voor elk wat 

wils. Met z’n allen gaan we met de metro terug.  

 

En dan is het tijd om op de transferbus te stappen voor het 

vliegveld. Om 8 uur ’s avonds staan we weer op Nederlandse 

bodem.  

Wat hebben we genoten van deze geweldige reis! 

 

De Schotlandreis in cijfers: 

 36 vrouwen 

 1 chauffeur 

 7 overnachtingsadressen 

 1689 kilometer gereden met de bus 

 4,5 uur gevaren  

 3 uur gevlogen.  

 De temperatuur lag tussen 14 en 20 graden. We hadden 

wel eens regen, maar dan zaten we meestal in de bus. 

En de laatste dagen op Bute en in Glasgow hadden we 

prachtig weer met zon.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


