
Reisverslag Midweek Gaasterland, 7 t/m 11 juni 2022 

Dinsdag 7 juni 
Met een gezellige bus vol met 50 goedgemutste leden vertrokken we, nadat we uitgezwaaid werden 
door familie en bekenden, richting Flevoland. Iedereen had er zin in en zat heerlijk te kletsen.   
Na een mooie rit kwamen we aan in het stadje Urk voor onze eerste heerlijke lunch. Na de lunch konden 

we de haven en het stadje Urk bezichtigen. De zon scheen lekker, er waaide een stevige frisse wind. In 

de luwte van het terras was het heerlijk in het zonnetje. Toch gingen de gasten weer graag de bus in 

want we hadden een einddoel nl. Gaasterland in ( Friesland). 

Na een mooie rit kwamen we in Rijs bij “Hotel Gaasterland” aan. De Hoteleigenaren stonden ons buiten 
al op te wachten. 
Genietend van een welkomstdrankje, kregen we informatie van dit grote hotel en de sleutelkaarten 
uitgereikt. Terwijl we daar zaten werden alle koffers door het hotelpersoneel naar onze kamers 
gebracht, wat een service! 
Iedereen ging zijn/haar kamer opzoeken, dat was wel even een dingetje, het Hotel leek wel een doolhof. 
Koffer leegmaken, settelen en opfrissen, toen was het tijd voor ons eerste diner in onze eigen KBO 
ruimte. Alle plaatsen waren voor iedereen ingedeeld, wat een gezelligheid. Eerst onder het genot van 
een drankje een toast uitgebracht op het slagen van onze midweek. Daarna gebruik maken van een 
goed lopend buffet. 
En wauw, wat een geweldig diner, genoeg keuzes en erg lekker! Ook de toetjes vielen goed in de smaak.  
Na het eten naar de foyer voor koffie of thee, of een drankje. Er werd meteen flink gekaart en spelletjes  
gedaan en natuurlijk gekletst. Na deze gezellige avond gingen de gasten op zoek naar hun kamer voor 
een goede nachtrust. 
 
Woensdag  8 juni: 
´s morgens om 8.00uur kwamen alle gasten langzaam binnen druppelen voor een lekker ontbijt, en 
zocht iedereen elkaar weer op. 
Om 10.30uur zaten we voor een rondrit door het Gaasterland in de bus. Bij vertrek kwam er een dame 
de bus in, verkleed  als een soort Roodkapje, dat bleek onze gids te zijn voor deze ochtend. Wat een 
gezellige klessebes was dat. Ze vertelde aan een stuk door, maakte veel grapjes en vooral chauffeur 
Gerard was vaak haar doelwit, erg leuk om naar haar te luisteren. 
Het was een mooie rondrit, we hebben veel Friese landschappen gezien, wat een ruimte is daar nog 

aanwezig. We kwamen ook een aantal Elfsteden Plaatsen tegen. In Hindeloopen gingen we uit de bus 

om een kerkje te bezoeken. Binnen vertelde de gids over de historie van dit kerkje. 

Na de lunch, in ons eigen hotel, vertrokken wij met de bus naar Harlingen. Daar aangekomen kregen we 
een rondleiding in een Tegelfabriek. Vanaf een bonk klei konden we alle stappen zien hoe een tegel, met 
de hand, gevormd, gebakken, geglazuurd en beschilderd wordt, wat een werk. Ondanks het stof was het 
een interessante en boeiende rondleiding. De bus weer in voor een mooie terugreis richting Rijs voor 
ons diner. 
Na het diner naar de foyer voor koffie en thee, er werd alweer flink gekaart en er was ook voetbal op de 
TV, Nederland – Wales, waar de voetbalfans van konden genieten, vooral toen Nederland als winnaar 
uit de strijd kwam. Het was weer een gezellige dag geweest.  
 
Donderdag  9 Juni: 
Na weer een heerlijk en gezellig ontbijt waren we deze morgen vrij om een eind te gaan wandelen door 
het bos naar het IJsselmeer, of tot halverwege, en dan lekker op een bankje genieten van het prachtige 
zonnige weer.  
´s Middags na de lunch gingen we al snel de bus in, want we moesten nog een uurtje rijden naar de Alde 
Feanen, een mooi waterrijk gebied wat een beetje vergelijkbaar is met de Biesbosch. Daar lag een grote 
boot op ons te wachten voor een Rondvaart. We kregen koffie aan boord met Friese lekkernij erbij en 
we hebben 2 uur lang door de Friese meren gevaren. Het was erg mooi zonnig weer met een fris windje, 
ideaal ook om bovenop het dek te zitten. 
Voldaan reden we met de bus weer terug naar ons hotel. Sommige van ons deden op de terugweg even 
een lekker tukkie in de bus. 
Eenmaal “thuis” in ons hotel, met een lekker drankje aan tafel, kregen we weer zo’n geweldig diner 

buffet met zoveel lekkere dingen dat het moeilijk kiezen was. 

 



Om 20.00uur na de koffie en thee konden we in de grote zaal een plekje zoeken voor een gezellige 

muziekavond met live muziek. Al snel zat iedereen mee te zingen en te deinen en sommigen stonden al 

op de dansvloer. Heerlijk gedanst en polonaise gelopen, meegezongen en genoten. Ons nieuwe KBO lied 

gezongen maar dat liep nog niet helemaal lekker. We hadden geluk dat er 2 stijldans paren kwamen 

kijken, en gezellig met ons meededen. Toen zij ook niet stil konden blijven zitten en gingen stijldansen 

vielen onze monden open, wat was dat mooi om te zien. We hebben ook met hen een Linedance 

gedaan en geloof het of niet, er waren ook 90 plussers die meededen, superleuk. Na een gezellige avond 

gingen we rond een uur of 11 moe maar voldaan naar bed. 

Vrijdag 10 juni; 
Na het heerlijke ontbijt, gingen we met de bus naar het stadje Lemmer om te winkelen. Sommige gasten 
bleven in het hotel voor wat extra rust, of om een goed boek te lezen. 
Leuke winkels gezien in het gezellige Lemmer. Maar ja winkelen daar gaat veel tijd in zitten, onze tijd 
was alweer snel om, dus zonder koffie terug naar de bus en naar ons hotel voor de lunch. 
Na de lunch vertrokken we alweer snel naar de Paarden Stoeterij “ Het Swarte Paert “in het plaatsje  
Hemrik. Wat een prachtig en verzorgd geheel daar, echt mooi van buiten en van binnen. We werden 
verdeeld in 2 groepen en kregen een uitgebreide rondleiding in de stallen met vele Friese paarden. 
Bezoek in het museum met uitleg van de gids over oa Friese klederdracht en diverse arrensleeën.  
In de binnenbak kregen we ook een fraaie dressuur demonstratie van paard en ruiter, echt de moeite 
waard. Voor het gebouw werd de groepsfoto gemaakt met paard en ruiter. In de kantine kregen we 
koffie of thee met Friese koek erbij, daar hebben we lekker lang zitten kletsen met elkaar.  
Daarna via een mooie route terug naar het hotel. 
Een paar weken voor deze midweek hadden we iedereen gevraagd om een leuk of gek hoedje of petje 

mee te nemen. Op de terugweg naar ons hotel verzochten wij iedereen om met hoedje of petje op naar 

het diner te komen. Dat hebben we geweten. De een na de ander kwam naar beneden met de mooiste, 

maar ook de gekste creaties op hun hoofd, sommigen waren moeilijk te herkennen, gelijk al hilarisch. 

Lachend om elkaar hebben we met hoeden en petten op gedineerd, er heerste een zeer vrolijke 

stemming. Na het eten alle hoeden en petten verzamelt, om ze in de zaal ernaast willekeurig neer te 

leggen op de stoelen, met als doel om onze groep op de laatste avond eens lekker door elkaar te 

husselen. Dat is goed gelukt, nieuwe gezichten naast je geeft nieuwe gesprekken. Gezellig hebben we 

met z’n allen Bingo gespeeld. De Hoteleigenaar Harry had leuke prijsjes gesponsord. O.l.v. Cock 

Groenewegen zongen we ook diverse keren het hoeden liedje waarmee de hoeden steeds rechts van 

ons, bij de buurman of vrouw, op hun hoofd gezet werden. Ook ons KBO lied hebben we gezongen, dit 

keer ging het een stuk beter. Onze reiscommissie kreeg als dank een gevulde envelop namens alle 

gasten, nogmaals bedankt daarvoor. Na de Bingo bleef iedereen nog even zitten na praten, het was een 

gezellige avond geweest, moe en zeer voldaan ging iedereen naar bed. 

Zaterdag 11 juni:   
Na het ontbijt ging iedereen zijn koffer van zijn/haar kamer halen. We brachten alles naar de bus. In de 
foyer nog even een lekker bakkie pakken, toen was het toch echt tijd om de bus in te gaan. Namens 
iedereen hebben we directie en personeel van Hotel Gaasterland bedankt met een leuke envelop met 
inhoud als dank voor de geweldige goede zorgen. Door hen uitgezwaaid verlieten we Rijs. 
Na alweer een mooie busrit kwamen we in het historische stadje Elburg aan voor een kort bezoek. 
Op de afgesproken tijd hadden we Restaurant De Haas gevonden, we hadden daar een lunch in de zaal 
boven. Na de lunch naar onze bus om de terugtocht naar het Westland te aanvaarden. Dat was ook 
weer een prachtige rit die Gerard niet alleen rijdend verzorgde maar ook (net als alle dagen) met zijn 
uitleg over van alles wat we onderweg tegenkwamen. We hebben Gerard flink bedankt voor alle goede 
zorgen en de fijne midweek en hij kreeg van ons een leuke envelop met inhoud mee. 
In Naaldwijk aangekomen rond 16.00uur stond er al wat familie ons op te wachten en kwamen alle 
`Naaldwijk` koffers en rollators de bus weer uit. Over en weer volgden knuffels en bedankjes en ging 
iedereen voldaan met alle bagage naar huis. 
In Honselersdijk een klein half uurtje later, ging het precies hetzelfde en was de bus ineens helemaal 

leeg. Ook Gerard, onze chauffeur, werd gedag gezegd en uitgezwaaid. 

We kunnen terugkijken op een geweldig gezellige midweek, geen ongelukjes gebeurd, geen pleister of 

paracetamol uit hoeven delen, alleen maar genoten van jullie allemaal, heerlijk!   Bedankt voor jullie 

gezelligheid en medewerking, blijf gezond en tot snel!! 

Groetjes ook namens Henny, Theo /Nel en Gerda 
Berna van der Zalm. 


