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Zomerreis Noord-Brabant 6 t/m 10 sept.  2021 
 
Deelnemers:  
Alie Eleveld, Janny Ritfeld, Imkiena Heeres, Jantje Tulp, Cara van der Velde, Lies 
Gosse,  Rikie van de Belt, Cok Talma, Wemmie de Vries, Tiny Bloem, Hilda 
Spaans, Truke Terwisscha van Scheltinga, Mieke Buitenkamp, Annie Nienhuis, 
Tiny Neuwitter, Annie Barkhuis, Lammie Remmelink, Johanna van der Wielen, 
Tiny Nijboer, Emmy Slagter, Trijn Slomp, Geesje Thijs, Willemien Veneklaas 
Slots, Aafke Beukema, Ria van der Meer, Diny Druyf, Geke Prins, Janny Witvoet, 
Jantje Hoving, Harma Warmelts, Hennie Noorlag, Adrie van der Heide, Anna 
Lauters, Aly Pruntel, Marie Versteeg, Tienke Lowes, Aly Brandts, Antje Oosting, 
Anneke Scholten, Coby  ter Wal, Trijn Snijder 
 
Chauffeur: Rinse Kloosterman 
Reisbegeleiders: Trijn Slomp en Emmy Slagter 
Foto’s: Lammie Remmelink 
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Dag 1: maandag 6 september 
 
Eindelijk was het zover, we konden weer op reis! Helaas niet de Harz, zoals 
gepland in 2020, omdat Corona roet in het eten gooide, maar een heel mooi 
alternatief in ons eigen mooie land: Ossendrecht in Noord Brabant. De hele week 
waren de weergoden ons zeer gunstig gezind: het was stralend weer met 
zomerse temperaturen 
Vanaf de laatste opstapplaats 
Dedemsvaart vertrokken we met 41 
vrouwen naar onze eerste 
bestemming:. De Hertenboerderij de 
Weerd in Nijbroek bij Apeldoorn. Hier 
werden we allerhartelijkst ontvangen 
met koffie en heerlijk appelgebak met 
slagroom. Tijdens de koffie kregen we 
enthousiaste uitleg over de herten, 
gevolgd door een rondleiding  over de 
boerderij, waarbij de herten gevoerd 
mochten worden.  

 
Vervolgens reden we in straf tempo naar 
den Bosch waar we de mogelijkheid 
hadden de lunch in de stad te gebruiken 
en een rondwandeling te maken. 
Daarna naar Museum “het Brabants 
Leven ”in Den Dungen, dat een 
indrukwekkende verzameling 
gereedschappen en gebruiksvoorwerpen 
uit vroeger tijden huisvest. Na een kop 
koffie met krentenbrood werden we door 
enthousiaste vrijwilligers rondgeleid. Dit 

leverde veel jeugdherinneringen op. 
Na het museumbezoek werden we door onze geweldige chauffeur Rinse naar 
Grenshotel de Jonckheer in Ossendrecht gebracht. Na het toewijzen van de 
ruime en comfortabele kamers volgde een heerlijk 3 gangen diner op culinair 
hoog niveau!!.  
 
Cara van der Velde 
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Dag 2: dinsdag 7 september 
 
Na een goed verzorgd ontbijt staat de bus al weer vroeg voor ons klaar. 
Weer uitgerust van de 1e reisdag gaan we op pad door het mooie Brabantse land. 
Onze 1e reisdoel was Riethoven waar we een bezoek brengen de struisvogelfarm 
op Beleefboerderij Heierhof. 
Hier staat de koffie met appelgebak na enig oponthoud voor ons klaar, we zijn 
het  1e gezelschap sinds 1,5 jaar en de koffiemachine was kapot. 
Na de koffie brengen we een bezoek aan de 
struisvogels, de eigenaar vertelt op humoristische 
wijze over het verzorgen van de struisvogels en 
wat ze allemaal  maken van de struisvogeleieren, 
de veren en de huid van de struisvogels . 
Er zijn 2 dappere vrouwen n.l. Cok Talma en 
Lammie Remmelink die na afdoen van hun 
sieraden (glimmende sieraden zijn de struisvogels 
dol op) de beesten mogen voeren. 

 
 
 
 
Na de bezichtiging staat de advocaat 
gemaakt van struisvogeleieren voor 
de liefhebbers klaar en wordt er nog 
wat gekocht in het bijbehorende 
winkeltje. 
Daarna op pad naar Eersel met een 
mooie historische markt waar we 
rondkijken en de lunch gebruiken. 
 
 

De reis wordt vervolgd naar het Streekmuseum “de Acht Zaligheden”. Her wordt 
een dvd-serie over de Kempen vertoond en daarna stapt de gids bij ons in de 
bus en gaan we de Smokkelroute rijden. 
Een prachtige tocht met mooie historische verhalen en anekdotes. 
We gaan zelfs nog even stiekem over de grens naar België via een smokkelpad. 
 
Na al deze belevenissen zijn we tegen 6 uur weer terug bij het hotel waar we om 
half acht aanschuiven voor het diner. 
Tegen 10 uur vertrekt iedereen weer naar de kamer, het zonnetje scheen volop 
deze dag en we hebben van deze dag genoten. 
 
Trijn Slomp 
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Dag 3: woensdag 8 september 
 
De derde dag was het weer vroeg aan het ontbijt. Om negen uur in de bus, we 
misten nog 2 dames, die zaten nog even op het terras om zich voor te bereiden 
op de dag. 
Helaas konden ze de terugweg niet vinden omdat de deur gesloten was. 
Na een korte rit naar Etten-Leur stopten we bij “De Santspruy: de asperge- en 
wijnboerderij van Gilbert en Loes Sweep. 
Onder het genot van koffie en appelcake vertelde Gilbert heel enthousiast over  
het familiebedrijf. Ze hebben de wijngaard, aspergevelden, ook koeien, 

akkerbouw 
en een 
pluktuin. 
Na een 
bezoek 
aan het 
winkeltje 
kregen we 

een lunch aangeboden met 
natuurlijk aspergesoep en belegde 
broodjes. Fantastisch verzorgd en 
heel gezellig. 
We konden bijna niet wegkomen. 
 
Weer in de bus reden we richting 
de Biesbosch. 
Rinse onze chauffeur vertelde nog dat Etten-Leur  15.000 inwoners heeft en 13 
wijken. Ook dat Vincent van Gogh uit deze buurt komt, de plaats Zundert. 
 

De Biesbosch is een museum eiland. Het is 
ruim opgezet en vertelt over het ontstaan van 
dit gebied. We zijn in sneltreinvaart door het 
museum gelopen. 
Toen een drankje genuttigd en met twee 
fluisterboten door de Biesbosch gevaren. De 
kapitein vertelt ons alles over dit gebied. 
Het mooie weer maakte de tocht nog mooier. 
Buiten was er een mini Biesbosch beleving, een 
maquette met waterloop en eb en vloed 
simulatie. 

Na dit museumbezoek weer naar het grenshotel de Jonckheer in Ossendrecht. 
Daar stond weer een heerlijk diner voor ons klaar. 
Na gezellig gebabbel weer naar onze kamers om nog even na te genieten van 
deze dag. 
 
Emmy Slagter 
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Dag 4: Donderdag 9 september 
 
We zitten allemaal weer om 8,15 uur in de bus voor een dagje Zeeland. De 
chauffeur is nog op zoek naar een persoon die gaat tellen of we er allemaal wel 
zijn. Er komen geen opgaves binnen dus moet hij het maar weer zelf doen. 
We gaan eerst naar Oudenbosch voor een bezoek aan de Heilige Basiliek. We zijn 
iets te vroeg want de kerk gaat pas om 9 uur open. Er wordt hier een foto van de 

groep gemaakt voor de kerk. 
De basiliek heeft de naam van 2 Heiligen Agatha en 
Barbera. 
De Basiliek is een 
ontwerp van 
architect Pierre 
Cuypers en is een 
replica van de 
Basiliek in Rome. De 
aanvang van de 
bouw is 1865 en de 
eerste steen wordt 

gelegd in 1867. Het schip is 1880 
afgebouwd, maar daar is de kerk nog 
niet af. Er moeten nog vele delen 
aangebouwd worden. Het is een van de 
mooiste kerken van Nederland. Er zijn 
veel beelden van Heiligen in de kerk te 
vinden en veel altaren om een kaarsje 
aan te steken voor dierbaren. Boven in de 
koepel kun je via een trap van 140 
treden een kijkje van bovenuit de kerk 
nemen. 
 
Op naar Kruiningen voor de koffie met Zeeuwse bolus in het dorpshuis. Hier zijn 
tijdens de watersnood van 1953 62 inwoners verdronken. Als de koffie op is 
krijgen we  gids Jack mee voor een rondje Zeeland. Adrie fungeert hier als 
assistent van Jack om papieren uit te delen met de route die we gaan rijden. In 
Kruiningen staat de aardappelverwerker Lamb  Weston die per uur 80 ton 
aardappelen verwerkt. Zeeland telt 385000 inwoners. In het Veerse meer 
worden mosselen gekweekt. De Oosterschelde wordt gebruikt voor de visteelt. 
Noord Beveland wordt alleen maar akkerbouw. Via de Zeelandbrug, die 5 km. 
lang is, en gebouwd in begin van de 60 -ger jaren. Bij geringe windkracht is het 
niet verstandig om met auto en caravan over de brug te rijden, want je vangt 
veel wind en de kans dat de caravan omslaat is groot. Het water van de 
Oosterschelde is zuiver. Aan het eind van de brug ligt Zierikzee. Deze stad kreeg 
in1848 stadsrechten en is klein maar mooi. Ook heb je hier nog stadspoorten 
waarvan we één vanuit de bus hebben gezien.  We gaan dwars door Schouwen-
Duiveland. We rijden door het natuurpark Tureluur, wat op de arme gronden is 
gemaakt. In Serooskerke kwamen 1953 1836 mensen om het leven. Wij stoppen 
nog bij een stukje oude dijk dat aan de doorbraak herinnert.  
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Bij de Brouwersdam hebben nog zeehonden 
gespot en zelfs enkele kunnen waarnemen. 
In1970 begint men met de bouw van de 
Oosterschelde brug en deze is 9 km. lang en 
heeft in het midden een pijlerdam voor de 
inlaat van zeewater. Met deze is men vanaf 2 
eilanden met de bouw begonnen, wat het 
werkeiland Neeltje Jans heeft doen ontstaan. 
Hier is nu een bezoekerscentrum gevestigd 
met het ontstaan en aanleg van de brug. Als 
we de brug over zijn wordt het koor 

opgericht: “Het schorre keeltje”. Dit koor zingt dan Als de klok van Arnemuiden. 
Nu dwars door Noord-Beveland op naar Kruiningen waar ons in het Dorpshuis de 
lunch wacht. 
Tijdens de reis wordt er zelfs achter in de bus nog een cursus Drents gegeven. 
Vanmiddag gaan we naar Middelburg waar een boottocht op het programma 
staat.  

Eerst een uurtje vrijaf, er zijn 
een aantal dames even naar de 
markt geweest en hebben hier 
even gesnuffeld en op de terug 
weg een ijsje genuttigd. Om half 
vier gaat de rondvaartboot 
vertrekken. Een paar dames 
blijven aan wal.  Middelburg 
staat bekend als oude 
handelsstad van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie. Er is 
nog 1 van de 8 stadspoorten 
over n.l. De Koepoort. De handel 
gedijt hier vroeger goed wat je 
aan de grote huizen kunt zien. 
Nu ligt de welvaart in de haven 

te zien aan de vele jachten. Veel oude buurten worden naar de ambachtslieden 
genoemd, die daar toen woonden.  Uit de muren van he 
kanalen groeien spontaan planten. Ook ligt er een botter 
versierd met bakken met bloeiende bloemen. Ook zien 
we het smalste huis, 2 meter breed, waar  de buurman 

je recht van overpad 
moet verlenen om in 
je eigen huis te 
komen. 
Na deze bootreis gaan we terug naar 
Ossendrecht voor ons diner. 
 
Lammie Remmelink 
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Dag 5 – 10 september, de terugreis 
 
Vanaf 7 uur ontbijt, 08.15 uur koffers ingeladen 
door onze sterke chauffeur. 
Om 08.20 uur zaten we in de bus en reden we 
richting Dussen waar we het klompenmuseum 
bezochten.We werden verwelkomd met koffie 
en cake.  
Vanwege mijn verjaardag (Tienke) hadden ze 
de stoel versierd en werd er voor me gezongen 
en kreeg ik een leuk cadeau en een kaart met 
alle namen erop.  

 
Daarna kregen we een prachtige 
humoristische uitleg over het maken 
van klompen. 
 
 
Vervolgens gingen we naar Harderwijk 
waar we het palingmuseum hebben 
bekeken en werd ons verteld over het 
verwerken van paling van zee tot 
consumptie. 
We genoten van een broodje paling of 
kibbeling. 

 
De bedoeling was in Harderwijk rond te kijken maar de 
weersvoorspelling was slecht. Daarom besloot de 
reisleiding samen met de chauffeur om een toeristische 
route te rijden. 
Wegens wegomlegging reden we 3x door Ermelo weer 
naar Harderwijk. 
Via Putte (Wenende vrouw, ter nagedachtenis aan de 2e 
wereldoorlog), Garderen (bekend van de 
zandsculpturen), Apeldoorn (de naald, aanslag 
koninklijke familie, afzetting kroondomeinen). 
Onze chauffeur was een levende encyclopedie. Wat heeft hij ons veel verteld 
over al die dorpjes. 

In Vilsteren hadden we ons 
afscheidsdiner. 
De chauffeur Rinse werd bedankt 
voor de prachtige reis en daarna de 
reisleiding door ons. 
 
Aly Brandts en Tienke Lowes 
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Zo maar wat foto’s van een mooie zonnige vakantie 


