Het jaarlijkse reisje met de buurtvereniging.

Dit jaar was het reisje gepland op
14 juni 2012. ’s Morgens om 7.45
uur moest iedereen bij de bus
aanwezig zijn. Dat verliep dit jaar
heel goed want iedereen had
betaald en in twee bussen
konden we om 7.45 uur vertrekken.
We begonnen onze reis via binnendoor weggetjes
en via het Ruhrgebied richting het van der Valk
hotel in Gladbach. Daar stonden de thermoskannen
met koffie op mooi gedekte tafels voor ons klaar.
Langs het buffet konden wij een lekker groot stuk
taart ophalen en de taarten waren na ons vertrek
ook op! Naast de lekker taart had het personeel ook
een pesterijtje in petto want er was een Duitse vlag
met plakband boven het buffet opgehangen terwijl
Nederland op het EK van Duitsland had verloren.
Iedereen weer in de bussen en de
reis kon worden vervolgd naar de
‘De Móhsee’. Daar stapten wij op
een Catamaran waar een lunch
voor ons klaar stond. Na de lunch
konden we naar buiten om te
genieten van de rust en het mooie
uitzicht over het water.

Nadat iedereen weer veilig en
droog in de bussen zat, werd
de reis vervolgd via Sauerland,
waarbij wij onderweg verwend
werden met een krentenbol en
stukjes kaas en worst.

Aangekomen in Warstein hebben we de bierbrouwerij bezocht.
Hier werd ons eerst een film getoond over het eeuwen oude
brouwen van bier. Vervolgens werden wij met een treintje door
de fabriek rond geleid en kregen wij uitleg over de manier van
brouwen zoals het nu in de Warsteiner Brouwerij gebeurd.

Als laatst stopte de trein bij het proeflokaal waar wij de
Warsteinerbieren mochten proeven. Hierna reed de bus
huiswaarts richting Klein Dochteren waar bij de Zonnebloem
een heerlijk buffet voor ons klaar stond.
De reiscommissie heeft weer voor een geweldige dag gezorgd.
Onze dank hiervoor.
Een reiziger.

