VERSLAG POLMARCO REIS ERFURT OKTOBER 2015 GROEP 2.
VOORWOORD.
Toen Izak mij belde met het verzoek om een verslag te maken van de reis naar Erfurt verraste hij mij
daar behoorlijk mee. Ten eerste ben ik niet zo’n schrijver en ten tweede had ik de deelnemerslijst
gezien en daar stonden voor mij namen in die me behoorlijk onbekend voorkwamen.
Voor diegene die het tijdens de reis niet meegekregen hebben: Ik ben er een van de “oude”
POLMARCO- groep en ken de reizen als een voornamelijk mannen bolwerk. Dat ik met deze reis
samen met mijn vrouw Trees was, kwam omdat mijn oudste zoon Paul niet mee wilde. Voor Trees en
mij was deze reis dus nieuw. Voor Trees omdat ze voor de eerste keer meeging en voor mij omdat ik
in een groep terecht kwam met zoals ik al zei onbekenden, echtparen en mensen die zoals later bleek
elkaar al jaren kenden.
Al dat bovenstaande heeft voor ons geen afbreuk gedaan aan het plezier dat we hebben gehad
tijdens deze reis. Een leuke club mensen, een reis naar een mooi gebied en zoals altijd weer een
perfecte organisatie door Henk en Izak. Al kreeg ik tijdens de reis de indruk dat een enkeling deze
laatste mening niet deelde! Maar dit terzijde.
Ik hoop dat ik in dit verslag weer kan geven hoe de reis is verlopen en wat we gezien en ervaren
hebben. Mocht ik iemand hierin te kort doen vergeef het mij want zoals ik al eerder vermeldde ik ben
niet zo’n schrijver en ook maar een mens.
Toon.
Maandag 26 oktober 2015.
DAG 1.
Na een file volle autorit van 57 kilometer komen we aan bij het tweede opstappunt t.w. Herveld de
thuisbasis van de Betuwe Expres. Hier stapt de grootste groep die meegaat op. Utrecht was ook een
opstapplaats maar daar weet ik weinig over te vermelden. Het valt mij op dat er diverse personen
vaker met elkaar mee geweest zijn want de sfeer onderling is vanaf het begroeten hartelijk en
vriendschappelijk te noemen.
08.10 uur. Komt de bus aan en is het instappen geblazen en nadat een ieder zijn stekje gevonden
heeft en Joop (Derksen) onze chauffeur voor de komende dagen zijn huishoudelijke mededelingen
gedaan heeft vertrekken we iets later dan gepland richting Erfurt.
Izak deelt onderweg weer de nodige attributen/ hulpstukken uit zoals een POLMARCO- lampje, de
POLMARCO- pen en kladblokje plus een kladblokje van het Burgernet waar Izak zich o.a. mee bezig
houdt wanneer hij niet thuis is. In een praatje vertelt hij over het ontstaan van POLMARCO, dat er
ook een website van bestaat, welke sponsors er zijn en de reisroute. Ook krijgen we info over het
hotel en een wijziging in het reisprogramma waar o.a. het geplande 4 gangen menu een dag eerder
geserveerd zal gaan worden.
10.45 uur. Plas-/ rookpauze op Rastplatz Am Haarstrang, waarna we om 11.30 uur de heenreis
vervolgen.
12.25 uur. Aankomst Rastplatz Am Biggenkopf Süd voor de lunchpauze. De deelnemers krijgen een
klein uurtje de gelegenheid om wat te nuttigen, de beentjes te strekken en het toilet te bezoeken.
13.30 uur. Vertrek en vervolg van de heenreis. Het valt op dat Izak met een grote doos loopt te
slepen en dat kan niets anders betekenen dat we gaan bingoën. Loes en Inge gaan voor de bingo
zorgen en ik kan nu al zeggen dat ze dat op een meer dan voortreffelijke manier hebben gedaan. Na
drie rondes had mijn eega drie van de vele prijzen in de wacht gesleept en waren we 140 kilometer
verder. Het blijft leuk deze afwisseling tijdens de toch nog wel lange zit richting onze bestemming.
Er komt een menulijst door de bus waarop een ieder kan aangeven welk gerecht hij wil gaan eten
tijdens enkele uitstapjes. Dit is voor mij nieuw want meestal was het eten een verrassing, maar wat
voor mij nog veel nieuwer was: Izak komt met en doos kaas- en worsthapjes door de bus. Het kan
voor enkele deelnemers bekend zijn, maar dat had ik hem nog nooit zien doen en gaf voor mij wel
weer aan dat er tussen het heden en het verleden wat verschillen zijn ontstaan.
De tijd ben ik kwijt maar we hadden ook nog een plas-/ rookpauze op Rastplatz Eisenach. Het
vervelende hier was dat alles gesloten was i.v.m. een waterstoring. Joop vond 8 kilometer verderop
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een Autohof, waar de sanitaire stop bij de Mc Donalds gedaan kon worden. Daar het al wat frisser
begon te worden hadden sommige reisgenoten bij de benzinepomp alvast een opwarmertje in de
vorm van Kummerling en/ of Underberg gekocht.
17.30 uur. Aankomst bij het hotel. Izak deelt de kamersleutels uit waarna iedereen kwartier kan gaan
maken.
19.00 uur. Gezamenlijke maaltijd in de vorm van een buffetdiner. Aan de stemming en de reacties
van de club te merken heeft een ieder van deze maaltijd genoten. Ook is er tijdens deze maaltijd
kennis gemaakt met Bernd Leinhoß van de IPA te Erfurt. Hij zal ons tijdens de diverse uitstapjes gaan
begeleiden en ons van de nodige informatie gaan voorzien. Na het einde van de maaltijd kon een
ieder zijn eigen gang gaan en zat de eerste en toch nog wel vermoeiende dag erop.
Dinsdag 27 oktober 2015.
DAG 2.
Na een uitstekend ontbijtbuffet vertrekken we om 08.15 uur (stipt op tijd) vanaf het hotel voor een
tocht door het Thüringer Wald. Bernd zal tijdens deze tocht onze gids zijn. We krijgen een welkomst
woordje van Joop waarin de vraag ontbreekt: hebben jullie allemaal goed geslapen? Dit in
tegenstelling tot Rinus die daar steevast elke morgen mee begon. Later deze week deed Joop dit
uiteraard wel. Bernd stelt zich voor en vertelt waar we met deze rit naar toe zullen gaan.
Nevel gooit roet in het eten en we zien de omgeving maar ten dele. Volgens Bernd komt dit ook
omdat Erfurt in een dal ligt en er wat smog aanwezig is. Ook staat er geen wind dus de mist blijft dan
ook lang hangen. Tijdens de rit breekt - zij het voor een korte tijd - de zon door. Bernd weet ons allen
op te vrolijken met de Rennsteig Hymne en met de uitleg over de Rennsteigtunnel waar we
doorheen rijden. We komen aan in het wintersportplaatsje Oberhof bekend van de biatlon een sport
waarin Duitsland al sinds jaar en dag heer en meester is. Boven op de berg bevinden zich een
bobsleebaan, een skibaan en een overdekte langlaufbaan. Veel nationale teams trainen hier en zelfs
Joop is hier geen onbekende want hij vindt de Langlaufsport geweldig en vertelt dat hij hier
meerdere malen geweest is om deze sport te trainen/ beoefenen. Een stukje verder stoppen we bij
twee skischansen en kunnen we wat foto’s maken terwijl Joop de bus gaat draaien. Tijdens het foto’s
maken wordt er daadwerkelijk gesprongen en kunnen we zien dat het toch wel een hele kunst is om
op twee ski’s van zo’n helling af te kunnen komen. Mochten de springers tijdens de landing komen te
vallen komt er nog een risicofactor bij nu er geen sneeuw ligt want door de wrijving op de
kunstwollen matten kunnen de springers behoorlijke brandwonden oplopen.
Vlak voor vertrek stond een aardige voormalige DDR- burger een standje op te bouwen van waaruit
hij honing en bijenwaskaarsen ging verkopen. Hij had de dag van zijn leven want er waren diverse
reisgenoten die wel iets van hem kochten. Op de vraag waarom de honing aan de prijzige kant was,
wist hij te vertellen dat hij maar een (1) bij had en het wat langer duurde voordat hij zo’n potje vol
kreeg. Toen we weg reden stond hij op een toeter te blazen en dat was waarschijnlijk om die bij te
roepen ten teken dat zijn werkdag erop zat.
www.oberhof-skisporthalle.de
Vanaf de skischans vertrekken we richting Suhl naar het Waffen Museum Suhl. Dit museum geeft een
overzicht over de wapenindustrie van Suhl. Het museum laat zien:
- Pronkwapens
- Jachtwapens
- Sportwapens
- Militaire wapens
- Porselein en geologie.
Gids Dorid Eckhardt weet onze aandacht te trekken met de uitleg over de verschillende wapens en
het maken ervan. Het museum herbergt vele pronkstukken en het is mooi om te zien hoe deze
wapens gemaakt worden. Vooral bij de pronkwapens zijn de gravures op deze wapens ware
kunstwerken. Detail bij de jachtwapens: een- loops, twee- loops en zelfs drie- loops alsmede een
wapen die geknikt (waar de kolf onder een kleine hoek stond) was omdat de schutter een oog miste
en toch nog met het goede oog kon richten. Detail bij de sportwapens: Er zijn medailles en wapens
aanwezig van de verschillende Suhler olympiërkampioenen, wereldkampioenen en
europeeskampioenen. Tevens kan men op de lichtschietinstallatie “IROSA” zijn eigen kunnen
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uitproberen. Detail militaire wapens: Er wordt een overzicht gegeven in de volgorde van de antieke
Hakenbuchse t/m de Kalasjnikov. Detail porselein: Daar in 1858 mede door het importeren van de
grondstoffen de wapenindustrie terugliep is men overgegaan op het vervaardigen van porselein in de
omgeving van Suhl. Detail porselein: Een overzicht van de vervaardiging van en bewerken van
porselein. Geologie: overzicht van de verschillende grondstoffen die eeuwenlang in de omgeving van
Suhl gedolven worden waaronder roodijzererts en ijzererts wat voor de wapenindustrie gebruikt
werd.
Schutzenwezen
Unsere erfolgreichen Sportschützen
Handwerkliche Meisterschaft
Lichtpunkte.
www. Waffenmuseumsuhl.de
Na het bezoek vertrekken we te voet naar Gasthuis SUHLER WAFFENSCHMIED waar we de lunch
zullen gaan gebruiken. Dit als een klein dorpje/ binnenplaatsje nagebouwde Gasthuis ademde een
gemoedelijke sfeer uit en serveerde een prima lunch die meer op een diner leek. Hun motto: Suhler
Waffenschmied der Qualitatssmiede für Gaumen und Magen.
www.suhler.waffenschmied.de
Om 13.10 uur vertrekken we weer met de bus richting Erfurt onder het genot van Thüringer Wald
muziek en koffie geserveerd door onze gids Bernd.
14.00 uur Aankomst in Erfurt en het is nog steeds mistig. We krijgen hier in Erfurt een rondleiding en
worden in twee groepen gedeeld. Ondergetekende zit in de groep die geleid wordt door Matthias
Bernsdorf een collega van Bernd en die voor deze rondleiding aan ons gezelschap is toegevoegd. We
krijgen een mooie rondleiding met veel details en bezienswaardigheden van Erfurt. Na ongeveer
anderhalf uur zijn we ermee klaar en na een bedankje aan Matthias kan een ieder zijn gang gaan om
te winkelen en /of nog het een en ander te bekijken. Zelf kwamen Trees en ik terecht bij Galataria
Italiana San Remo waar we i.v.m. de frisse jaargetijde een heerlijk glas Glühwein mit Shüss hebben
genomen (dit is Glühwein met een flinke scheut Amaretto).
17.30 uur vertrek richting het hotel voor de avondmaaltijd en de vrije avond erna. Onderweg naar
het hotel wees Bernd ons op een gebouw waar het enige nog bestaande bordeel van Erfurt in zit. Het
waren er twee, maar in dat andere gebouw zitten nu asielzoekers. Tevens noemde hij een op het
industrieterrein gelegen fabriek die de crematoriums van Buchenwald en later van Auschwitz
gebouwd heeft.
Na enig zoekwerk vind ik het volgende:
Dit is Firma J.A. Topf und Sohne. Zij bouwde de crematoria/ verbrandingsovens voor de
concentratiekampen: Buchenwald, Mauthausen, Dachau en Auschwitz. Tevens leverde dit bedrijf
kiervrije deuren voor de gaskamers.
www.dedokwerker.nl/ovenbouwers.html
Na aankomst in het hotel konden we ons gaan opfrissen en gereedmaken voor weer een geweldig
buffetdiner en de vrije avond.
Woensdag 28 oktober 2015.
DAG 3.
We mochten een kwartiertje langer slapen en vertrokken na weer zo’n heerlijk ontbijt om 08. 30 uur
richting Arnstadt voor een bezoek aan Arnstadt Kristal.
Om 08.40 uur breekt de zon door en zien we de schoonheid van het Thüringer Wald in dit jaargetijde.
We worden op de Autobahn ingehaald door een busje van de Zoll en wat je niet voor mogelijk houdt,
het beroemde bordje “Bitte Folgen” verschijnt. We worden aangehouden voor wat achteraf een
routine controle blijkt te zijn van: de bus ( staat van en de evt. nog openstaande boetes), aantal
passagiers (dit i.v.m. toeristenbelasting) en de kilometerstand van de bus (ivm de rijtijdenwet het
hiervoor genoemde. Alles bleek in orde al was het aantal passagiers niet geheel correct maar dat is
door Bernd op een slimme manier opgelost. Na tien minuten mochten we weer verder rijden.
Na aankomst bij Arnstadt Kristall worden we na een welkomstwoord in twee groepen verdeeld. De
ene groep gaat mee met Franciska Thieler en deze begint aan de rondleiding door de fabriek en de
andere groep o.l.v. Anna Hermann begint met een film over het ontstaan van de firma Arnstadt in
1947 door meestergraveur Heinrich Alt en het vervaardigen en het bewerken van loodkristal. Ik zat in
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deze groep. Anna en haar medewerkers hebben ons laten kennismaken met het vakmanschap van
het vervaardigen van dit kristal tijdens de rondleiding. De lijfspreuk van de fabriek: “De schittering zie
je, voel je en hou je van”, ervaar je tijdens de gang door het bedrijf. Na de rondleiding was er nog
gelegenheid om in de showroom van het bedrijf wat te kopen of het gekochte te laten graveren. Hier
hebben diverse reisgenoten gebruik van gemaakt. Om 11.15 uur verlaten we de kristalfabriek en
vertrekken we richting Weimar.
www.arnstadt-kristall.de
Tijdens de rit naar Weimar nuttigen we weer een bakje koffie in de bus en vertelt Bernd ons de
nodige bijzonderheden over Weimar en omstreken. Het blijft mistig en van de omgeving is helaas
weinig te zien. Bij aankomst in Weimar is de mist weg en is op de Ettersberg de klokkentoren te zien:
Het gedenkteken van het concentratiekamp Buchenwald. Izak neemt de menulijst voor de lunch nog
even door en verteld nog de gang van zaken tijdens de lunch.
12.30 uur lunch in de Ratskeller. Na de lunch was er nog gelegenheid om wat te winkelen en diegene
die dat wilde konden met Bernd een bezoek brengen aan het Goethe Haus.
www.ratskeller-weimar.de
www.thueringer.info/weimar.goethehaus.html
14.00 uur vertrek richting Buchenwald.
14.30 uur aankomst Buchenwald. We worden verwelkomd door René Cieraad een Nederlandse gids
die dit werk in Den Haag had gedaan en in Weimar. Vanwege haar ervaring en omdat ze Nederlandse
is was ze gevraagd voor Buchenwald . We zijn begonnen met een film over het ontstaan van en het
doel van dit kamp. Na de film verzorgde René een prima rondleiding. Ik wil in dit verslag niet ingaan
op datgene wat daar gebeurd is maar ik wil hier wel graag iets persoonlijks kwijt.
Voor Trees en mij was dit de tweede keer dat we in Buchenwald waren. Een jaar of wat geleden
tijdens een lang weekend in Erfurt waren we er ook al. Ook waren we tijdens een vakantietrip in
Dachau. Tijdens een schietserie met 11 AFDRA op de Lunenburger Heide was ik met een collega in
Bergen Belsen. Voordat we naar Bergen Belsen vertrokken riep de aalmoezenier mij en waarschuwde
mij voor iets wat mij tot heden is bijgebleven. Hij zei: Toon als je de poort van Belsen binnen gaat
schrik dan niet, schrik niet van de stilte die daar heerst. Je zult ervaren dat het op die plek muisstil is.
Hoe vreemd het ook moge klinken, het is er stil. Buiten het kraken van onze gevechtslaarzen en het
ruisen van de wind door de bomen hoor je er niets, er fluit zelfs geen vogel en dat terwijl het kamp
op de Lunenburger Heide ligt. In de verte hoor je de Autobahn maar dat kun je alleen horen als de
wind zodanig staat. Heel indrukwekkend en ik kreeg er kippenvel van. In Buchenwald ervaar je
hetzelfde;het is alsof zelfs de vogels dit soort oorden mijden. Deze ervaring wilde ik met jullie delen.
www.buchenwald.de
17.00 uur vertrokken we terug naar het hotel en tijdens deze rit leest Izak de gekozen menulijst voor.
Vanaf 19.00 uur zal het 4 gangen diner geserveerd worden. Het hotel had voor een voortreffelijk
diner gezorgd en de opmerkingen zoals verrukkelijk en gezellig die meerdere malen vanuit de groep
te horen waren spreken voor zich.
Na deze maaltijd werden er nog wat drankjes genuttigd en keerden de meesten van ons weer moe
maar voldaan naar de kamer.
Donderdag 29 oktober 2015.
DAG 4.
Na wederom een goed ontbijt vertrekken we om 09.00 uur naar Jena waar we het optisch museum
zullen gaan bezoeken. Tijdens de reis neemt Izak het dagprogramma door plus de keuzelijst van de
lunch. Het is ook nu weer mistig. Bernd geeft onderweg uitleg over Jena en de Autobahn. Het was
een behoorlijke getallen informatie en de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik dat niet allemaal
bijgehouden heb. Wat ik wel heb: De stad telt 107.679 inwoners en is de op een na grootste stad van
Thüringen. Bekend van de optische industrie en sinds 1958 universiteitsstad. Jena heeft +/- 40.000
studenten die studeren aan de Friedrich- Schiller- Universität genoemd naar de dichter Friedrich
Schiller die er doceerde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het een behoorlijke wapenindustrie en
daarom is de stad destijds voor het grootste gedeelte platgebombardeerd. Een voor ons
Nederlanders bekende persoonlijkheid is hier geboren nl: Bernhard van Lippe- Biesterfeld (19112004) Prins der Nederlanden. In Jena wordt ook gesproken over de 7 wonderen van Jena en dat zijn:
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1) Ara- die Altarenunterführung der Stadtkirche.
2) Caput- die Schnapphahns- Figur an der Rathhausuhr.
3) Drako- der siebenköpfige Drache
4) Mons- der Berg “Jenzig”.
5) Pons- die alte Camsdorfer Brücke.
6) Vulpecula Turris- Der Fuchsturm.
7) Weigeliana Domus- das Wiegelsche Haus.
https://nl.wikipedia.org/wiki/jena.
Even voor 10.00 uur staan we voor het museum en zoals dat bij de Duitse Gründlichkeit hoort gaat
het exact om 10.00 uur open. We worden in twee groepen gedeeld. Mijn groep heeft als gids
Alexandra Seefeld en zij begint met de uitleg over de geschiedenis van en het ontstaan van de bril.
Het museum herbergt de grootste brillenverzameling van de wereld. Na de brillen krijgen we uitleg
over en het ontstaan van de microscoop en ook hiervan heeft het museum een enorme collectie. Na
deze rondgang krijgen we onder in het gebouw een kijkje in de nagebouwde werkplaats van de heer
Carl Zeis, zoals deze in 1846 begonnen is aan de Johannisplatz 10. De spreuk aan de muur van deze
werkplaats zegt alles. “Die Unwissenheit ist eine Nacht ohne Mond und ohne Sterne“.
Na het bezoek aan het museum wandelen we onder leiding van alweer een collega van Bernd,
Thomas Köhler, via de oude markt van Jena naar Café- Restaurant- Bar Bauersfeld waar we de lunch
gaan nuttigen. Hier klinken ook weer lovende woorden aan het adres van Izak en Henk voor de
organisatie van deze reis. Ook deze lunch was er een om over naar huis te schrijven, in een woord:
geweldig.
www.cafe.bauersfeld-jena.de
Vanaf de eettafel gaan we vervolgens het planetarium in. Dit is een grote koepel waar men met een
sterrenprojector uit de Zeis- werken een kunstmatige hemel projecteert zoals die er tijdens de
wisseling van de zomer- naar wintertijd op 24 op 25 oktober 2015 boven Erfurt eruit zag. De
koepelzaal heeft een diameter van 23 meter en het oppervlak van het projectiegebied bedraagt 900
m2. We worden meegenomen in een film over het ontstaan van het heelal en de Melkweg in het
bijzonder. Diverse sterrenstelsels en sterrenbeelden komen voorbij en de afstanden in lichtjaren die
er afgelegd moeten worden om bij een ander sterrenstelsel te komen zijn niet te bevatten. Er waren
diverse reisgenoten die mede door de stand van de stoelen en de nachtelijke hemel de reis door het
heelal niet geheel hebben meegekregen.
www.planetarium-jena.de
14.10 uur vertrekken we richting Singen. Onderweg verlaten we de snelweg om nog van het
herfstlandschap in het Thüringer te kunnen genieten. In Singen zullen we een brouwerij annex
brouwerijmuseum gaan bezoeken. Het is aan Joops vakmanschap te danken dat we met de bus tot
bijna de brouwerij kwamen want de straten werden op het einde van de rit behoorlijk smal.
Na een kleine wandeling komen we bij brouwerij Schmitt en zoals het info foldertje al zegt: de tijd
heeft hier de laatste 100 jaar stilgestaan. Het geheel leek meer op een oude houtzagerij dan een
brouwerij en naar enig zoeken in het gebouw vinden we een brouwhuis met daarin de kookketel en
de verdere attributen om bier te kunnen brouwen. Dit is tevens het museum. De eigenaar vertelde
dat hij eenmaal per week bier brouwt en als we het fotoalbum mogen geloven zou het best zo
kunnen zijn dat eerst de jongedame in de kookketel een bad neemt en dat er daarna bier gebrouwen
wordt. Hoe dan ook hij tapte een heerlijk pilsje en later op verzoek van enkele dames zelfs een
heerlijk glaasje glühwein. Dit werd uit de losse pols door hem vervaardigd. Voor de dames die het
nog willen weten hoe hij dat deed het volgende: Men neme de goedkoopste rode wijn die men
vinden kan, doe deze in een pannetje, doe hier vervolgens een kaneelstok in, een paar kruidnagels en
heel veel suiker. Ga nu dit mengsel op een kookplaatje verwarmen, niet koken. Alle ingrediënten
toevoegen naar smaak. De dames die het bij de brouwerij geproefd hebben vonden het lekker. Wat
ik hier zeker ook niet vergeten mag was de Thüringer braadworst die buiten geserveerd werd.
Volgens Joop, een kenner de enige echte zo van de grill in een stuk brood en smikkelen maar. Hij
noemde hem perfect.
Na het bezoek aan de brouwerij vertrokken we richting het hotel waar we om 19.00 uur het diner
zullen gaan nuttigen. Tijdens dit laatste diner is Bernd met zijn vrouw Angelika aanwezig. Izak neemt
tijdens het diner afscheid van Bernd met wat geschenken. Ook bedankt hij het hotel voor het
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gastvrije onthaal en de perfecte maaltijden. Bernd op zijn beurt bedankt POLMARCO voor de
gezellige dagen en nodigt een ieder van de groep uit wanneer deze naar Erfurt komen contact met
hem op te nemen. Dit geldt tevens voor het hotel want de groep was en is een graag geziene gast.
Tot slot riep Izak nog dat dit een van de beste zo niet de beste POLMARCO- reis van de afgelopen 10
jaar was.
Na het diner neemt een ieder nog persoonlijk afscheid van Bernd en zijn vrouw. De meeste gaan
vervolgens naar de kamer of nemen nog een drankje. De koffers moeten ook nog gepakt worden
want morgen gaan we weer huiswaarts.
Vrijdag 30 oktober 2015
DAG 5.
We dachten de eersten te zijn voor het ontbijt maar dat hadden we mooi mis. Nico was ons voor. Hij
zou en moest een keer de eerste zijn en dat was hem op de laatste dag gelukt. Na wederom een
overvloedig ontbijt was het voor ons allen koffers halen, uitchecken en richting de bus want het
vertrek staat gepland om 08.45 uur. Rond 09.30 uur verzorgen Inge en Izak koffie en mokka in de
bus. Om 10.30 uur staat er een plas-/ koffiepauze gepland en dat gebeurd op Parkplatz Hasselberg.
11.05 uur vertrekken we weer vanaf de parkeerplaats. Behalve dat we een schitterend
herfstlandschap aan ons voorbij zien gaan gebeurd er weinig. 12.00 uur Lunchpauze op Rastplatz Am
Biggenkopf Nord. Tijd voor een broodje, soep, koffie en/ of de beentjes strekken, want we hebben
nog even te gaan. Om 12.45 uur vertrekken we weer richting NL. Waar velen al op zaten te wachten
gaat ook nu weer gebeuren: Izak deelt de bingokaarten uit. Na enkele succesvolle rondjes wist Izak te
vertellen dat er tijdens de diverse bingorondes zowel op de heen- als terugreis tussen de 40 en 50
prijzen gewonnen waren. Hij deed tevens een oproep aan de reisgenoten om voor nieuwe prijzen te
zorgen voor de vervolgreizen. Tevens bedankt hij Inge en Loes voor de goede gang van zaken tijdens
de bingo rondjes. Bij de volgende stop zal er een groepsfoto gemaakt worden en dat gebeurde op
Parkplatz Resser Mark vlak voor Oberhausen. Ruud en Nico maken de groepsfoto en na deze stop
vertrekken we om 14.50 uur verder richting Nederland. Henk gaat tijdens dit voorlaatste stuk met de
pet rond voor Joop als waardering voor zijn voortreffelijke stuurmanskunsten de afgelopen week.
Om 16.00 uur arriveren we in Voorst bij restaurant Van Hal waar we het afscheidsdiner gaan
nuttigen. Dit restaurant staat in de weide omgeving bekend om zijn halve hanen.
www.vanhal.nu
Op verzoek van Henk worden de nog openstaande bedragen van de “buslijst” in het restaurant
afgerekend. Loes en Inge regelen dit. Izak houdt nog een afsluitend praatje met een kort overzicht
van wat we zoal gezien en meegemaakt hebben de afgelopen week en tevens geeft hij info over de
volgende reizen. André Stijns houdt ook nog een praatje. Hij was met zijn eega voor de eerste keer
mee en vond de reis geweldig. Hij dankt mede namens de groep Izak en Henk voor de organisatie en
dankt Joop voor zijn prima manier van rijden en overhandigt hierbij de opgehaalde bijdrage aan hem.
Joop op zijn beurt dankt de groep hiervoor.
Na een halve haan met alles “durop en duran” gevolgd door een bak rijstepap maar dan anders
vertrekken we rond 18.00 uur richting Herveld waar we om 19.00 uur aankomen. Hier zal de eerste
groep, waaronder Trees en ik, de bus gaan verlaten. Na afscheid genomen te hebben stappen we in
de auto en rijden richting Lobith waar we wonen. Onderweg hebben we het nog over de afgelopen
week gehad. Het was voor ons prachtig. Mooie bezichtigingen, goed hotel, lekker eten, veel gezien
en ervaren maar vooral: Een leuke groep mensen leren kennen waar we de volgende keer best wel
weer mee op pad willen. Wij hopen dat dit omgekeerd ook het geval zal zijn maar dat zal wel goed
zitten denken we zo. Henk, Izak en Joop van af deze plaats nogmaals bedankt voor de heerlijke week.
Toon ( en uiteraard ook Trees) Bodd
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