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Terugblik op een heerlijke vakantieweek 
 
Vrijdag 1 oktober 
Het virus was er nog, maar met een goede voor bereiding en voor-
zien van de nodige regels, vaccinatiebewijs en QR-code gingen  we 
voor het eerst op reis.  
Deze dag was het een drukte van belang op de hoek van de Gouver-
neurlaan. We werden verwelkomd door Annelies Veltman, onze 
reisleidster voor deze vakantieweek. Ze had een grote plastiek tas 
met snoep bij zich voor onderweg om rond te gaan. 
Om half tien vertrok de bus van BTR Reizen met 51 mensen, inclusief 

de koffers en rollators (16), met aan  het 
stuur chauffeur Jos, voor de vakantiereis 
naar Valkenburg, uitgezwaaid door de 
wegbrengers.  
Het weer was goed, de stemming zat er 
opperbest dus rijden maar.  
 
Na een korte stop voor Den Bosch 
bereikten we rond 12 uur het plaats 
Thorn voor de lunch. Het duurde even 
voor dat iedereen binnen was want de 
QR-codes moesten eerst gecontroleerd 

worden. Voor iedereen een beetje onwennig. Maar daarna was er 
een prima lunch en konden we weer verder naar Valkenburg. Daar 
kreeg men de kans om eerst het stadje in te gaan voordat we naar het 
hotel gingen. Hotel Op de Boud is landelijk gelegen, nabij de bossen, 
het heuvellandschap en het Geuldal. Rond 16.00 uur, checkten we in. 
Het is een heel vriendelijk familiehotel met moeder Wies, dochter 
Roos en vader Jan aan het roer, en een staf van andere familieleden 
en personeel. 
Om 18.00 uur gingen we aan tafel, en dat zou de hele week zo blijven. 
Heerlijk 3-gangendiner!  
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De eerste avond wilde Huib elegant 
van tafel opstaan. Dat werd een 
prachtige koprol achterover. Dat was 
wel schrikken maar het liep gelukkig 
goed af. 
Die avond was het verder rustig, 
iedereen was toch wel moe. 
 
Zaterdag 2 oktober 
Zaterdagochtend gingen we naar Maastricht. Eerst een boottochtje 
op de Maas, met lunch aan boord en daarna vrije tijd in Maasricht. 
Wat een drukte!! Terrassen overvol, massa’s mensen. 
Er was een communicatiestoornis tussen Jos en Annelies waar de  bus 
ons weer zou ophalen, en dus zijn we twee keer de Sint Servaasbrug 

overgelopen om toch aan de goede 
kant in te kunnen stappen. En dat 
over die steentjes met al die 
rollators! 
Maar goed, ’s avonds werden we 
beloond na het diner met een heel 
gezellige avond met muziek en 
dans. 
 

Zondag 3 oktober 

Zondagochtend, na een heerlijk ontbijt, allemaal weer in de bus voor 
een rondrit door het mooie Zuid-Limburg. De gids was Jan (de 
hoteleigenaar) en wat kon die prachtig vertellen en ons wijzen op de 
bijzondere plekjes. Daarvoor liet hij Jos over de  smalste weggetjes 
rijden waar een normaal mens niet eens met een normale auto zou 
gaan rijden. Maar Jos draaide zijn hand er niet voor om. Super 
chauffeur. 
De lunch was in restaurant ”de Bokkenrijders” op het drielanden-
punt. Het weer was niet al te best maar we hebben toch genoten 
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van die dag. Gretha Jansze was jarig en zij trakteerde ’s middags op 
Limburgse vlaaien bij de koffie. Proficiat! 
 
Maandag 4 oktober 

0Maandag, een prachtige zonnige dag en een uitstapje naar Mondo 

Verde in Landgraaf. Dit park is door de familie van der Honing overge-
men in 2007. Zij hebben Monde Verde omgetoverd tot een prachtig  
park met veel verschillende planten, 
dieren, beelden enz. Het was genie-
ten en iedereen had aan het eind van 
de dag een lekker kleurtje van de 
zon. 
 

Dinsdag 5 oktober 

Dinsdagochtend kon men eerst 
Valkenburg in en na de lunch in het hotel vertrok de bus via een leuke 
route naar klooster Wittem, een actieve religieuze gemeenschap in 
het Nederlandse heuvelland. Na de koffie en Limburgse vlaai kregen 

we een rondleiding. Dat was niet eenvoudig 
men 51 mensen en maar één gids, maar toch 
hebben we een goede indruk gekregen van het 
klooster en zijn geschiedenis. We zagen ook 
indrukwekkende kappellen. Daar wordt 
Peerke Donders vereerd; een heilige die ook in 

onze streek heeft gewoond. Warmond heeft zelfs een pad naar hem 
vernoemd  Er wonen nog maar drie paters, alle drie dik boven de 80! 
Verder wordt het klooster  
gebruikt voor conferenties, bezinningsdagen enz. ’s Avonds muziek in  
het hotel en dansen. 
 
Woensdag 6 oktober 

Het was een regenachtige dag voor ons uitstapje naar Monschau. Een  
heel schilderachtig stadje in een dal. Het regende voortdurend. Dat  
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was jammer. Tijdens de lunch knalde een paar lampen kapot. We 
schrokken enorm. Ook hebben we nog even gewinkeld in Monschau. 
Op de terugweg met het treintje naar de parkeerplaats konden we 
gelukkig Trees nog onderscheppen, die was gaan lopen en de weg 
kwijt geraakt! Gelukkig had ze een herkenbare jas aan. Dat heeft ze 
nog vaak moeten horen. 
 
Donderdag 7 oktober 

Vandaag gingen we een tocht 
maken naar Banneux in België. Elk 
jaar komen honderdduizenden 
pelgrims, vooral tijdens Triduums 
van de zieken, om Onze Lieve 
Vrouw hun armoede, hun lijden, 
hun verdriet toe te vertrouwen.  
Gewapend met lunchpakketten 
konden we dit bedevaartsoord 
bekijken. Hier maakte Huib weer 

een klapper: knie kapot hand geschaafd. Gelukkig was er heilig water 
in de buurt en Jeanne Onderwater met pleisters. 
Onderweg kregen we ook een goed zicht op wat de recente 
overstromingen aan schade hebben aangericht. Vooral Verviers is 
zwaar beschadigd! ’s Avonds na het diner konden we meedoen aan 
karaoke. Echte zangtalenten waren er niet bij, maar het was leuk om 
met alle liedjes mee te kunnen zingen. 
 
Vrijdag 4 oktober 

Deze morgen nemen we afscheid van de lieve mensen van hotel Op 
de Boud en werd de terugreis ondernomen. Een lunchstop bij een 
watermolen in Oirschot en vandaar via Nuenen. In Nuenen reed Jos 
ons langs het huis waar Vincent van Gogh 2 jaar gewoond heeft en 
maakten we op het plein een groepsfoto bij het beeld van de aard- 
appeleters. 
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Het afscheidsdiner was in Haarzuilens bij het restaurant ‘t Wapen van 
Haarzuylen. En toen zat het erop. Rond 19.15 uur waren we weer in 
Sassenheim, verwelkomd door de achterblijvers. 
Het was een heerlijke week, goed stemming, goed weer, leuk hotel, 
lekker (veel) eten, en niet in de laatste plaats een geweldig leuke en 
kundige chauffeur. 
Een week om in te lijsten en nog vaak aan terug te denken. 
Annelies 
 
Alle deelnemers waren enorm tevreden over de geweldige bege-
leiding van Annelies en Jos, onze chauffeur. Met raad en daad 
stonden ze hen bij en gaven informatie over alles en nog wat. Zo  
maakten zij het voor de deelnemers een onvergetelijk vakantie. 
Dank jullie wel. 
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