
Busreis Bitburg juni 2022 Seniorenvereniging Texel 
 

11 juni 2022 7.30 uur. 

Alle 44 deelnemers aan de reis waren stipt op tijd bij de boot en voortbewogen op enthousiasme en  

motorvermogen bereikten we onze eerste bestemming Den Helder, waar we onthaald werden door 

onze chauffeur reisleider. Een korte donkerharige verschijning die me in zijn bouw deed denken aan 

Jerommeke uit de Suske en Wiske. 

Met groot gemak stuwde hij koffers en rollators in de laadruimte van de bus en geenszins bezweet 

of buiten adem stelde hij zich voor als Berend Withaar. Die naam in contrast met zijn haarkleur 

deed de eerste lachsalvo door de bus klinken en die salvo zou niet bepaald de laatste zijn. 

Rond de klok van 9 uur ging het richting Venlo. Ergens in de buurt van Amsterdam was er een 

koffiestop op een parkeerplaats. De koffie van Berend was kwalitatief prima en voor wie wilde was 

er koek. Tijdens de reis leidde Irene ons rond door het Den Burg halverwege de vorige eeuw. Ze 

schetste een beeld van winkels en werkplaatsen met hun eigenaren. Voor velen van ons heerlijke 

nostalgie. Ergens rond 14.00u bereikten we de plaats Boekend en kregen een lunch aangeboden in 

een vriendelijk etablissement’de Beckerie’. Er werkten ook mensen met een beperking en alles 

verliep heel ontspannen. Buiten stond een bord met een tekst in het Limburgs waarvan de betekenis 

door ons Tesselaars omarmd werd. 

 

 Foto 1. (6049) 

 

Na de voortreffelijke lunch ging het richting grens die we dankzij het Schengenakkoord 

probleemloos passeerden. Schengen komt later terug in dit verhaal. 

Dat Berend naast chauffeur ook enthousiast reisleider is, bewees hij al meteen. Hij trakteerde ons op 

tal van ‘weetjes’ over plaatsen en streken waar we langs en door kwamen. Eén van die gebieden in 

Duitsland betrof de ontginning van bruinkoolgebieden. Links en rechts van de snelweg was een 

enorm gebied afgegraven en zagen we hoe in de diepte monsters van graafmachines hun werk 



deden. Berend vertelde dat er nog 7 dorpen op de nominatie stonden om te verdwijnen en dat 

daartegen fel geprotesteerd werd. Ook tegen het voornemen om in toekomst mega recreatieplassen 

te maken van de enorme mijnen. De bruinkool wordt volledig aangewend om te verbranden en 

energie op te wekken. Geen CO2 vriendelijke bedoening. Toen ons dit verteld werd realiseerden we 

ons nog niet dat Duitsland mogelijk gedwongen wordt om met de winning door te gaan vanwege de 

gaskraan die door Poetin is toegeknepen en mogelijk wordt dichtgedraaid. Genoeg hierover. We 

vieren vakantie. 

Weg van de snelweg en rijdend door een vriendelijk ogend bergachtig landschap, toerden we naar 

Bitburg, waar we rond 16.00u aankwamen bij het hotel.  

 

Foto 2 (6053) 

  

Ons hotel was één van een serie vrijwel identieke gebouwen die in de jaren 50 en 60 van de vorige 

eeuw een onderkomen waren voor Amerikaanse luchtmachtmilitairen. Zelfs Elvis Presley is er 

gelegerd geweest. Mogelijk zijn er stiekem mensen onder ons geweest die ervan droomden dat ze 

de hotelkamer hadden getroffen waar Elvis ooit verbleef en zijn liedjes zong, of gewoon snurkte. 

Aan de kopse kant van de gebouwen waren afbeeldingen geschilderd van bekende Amerikanen.  



 
Foto 3.(6081) 

 

Van de sterren op de uniformen had het hotel er 3 gekregen om daarmee de rang te bepalen in de 

hotelketens. Manager Jan heette ons al in de bus welkom en gaf uitleg over het inchecken. Hij sprak 

voortreffelijk Nederlands. 

We zouden niet meer loskomen van Jan en hij niet meer van ons. ( we hopen van wel inmiddels) 



Hij was recentelijk  ingevallen voor iemand die overleden was en zocht naarstig naar een adequate 

werkwijze en daarbij passende houding. Het was zichtbaar een hordeloop, maar wat deed die man 

zijn best. Petje af. 

Bij voorbaat stond al vast dat we met prachtig weer zouden arriveren. Ter plekke hoorden we dat de 

temperatuur de komende week hard zou oplopen. Ons programma zou  door Berend en Jan, in 

samenspraak, volledig omgegooid gaan worden. Eerst maar eens even installeren op onze kamers 

en een biertje of iets anders nuttigen in de sfeervolle Biergarten. 

 

Dagelijks tegen zeven uur werd gedineerd. Over het eten zou ik breedvoerig kunnen verhalen, maar 

daar kies ik niet voor. Ochtend ,middag en avond stond een buffet klaar met voor elk wat wils. De 

kwaliteit was zonder meer goed. Ik heb geen klacht gehoord. De toetjes waren van een ongekende 

schoonheid.  Kortom iedereen hillegaar tevreden. 

 

Foto 4 (6213) 

 

Onze eerste avond werd meteen al een beetje ‘een bonte’. Het Nederlands mannenvoetbal elftal 

speelde tegen Polen. Via internet was een beeldverbinding gelegd. Het bleek een inter ‘netnie’ 

verbinding. De partij werd gefragmenteerd weergegeven. De door ons gemiste penalty was bijna het 

enige hoogtepunt. 2-2 was de uitslag.  



De niet liefhebbers vierden hun eigen feestje in de Biergarten bij een heerlijk temperatuurtje. Alle 

dagen van 17.00 tot 23.00u was de drank gratis, dus ……. Dini liet zich op enig moment ontvallen 

dat zij niet zo van de alcohol was. Kort daarna zou zij vanachter haar glas jus d’orange druk 

verhalend en hevig gesticulerend, mijn glas rode wijn van de tafel meppen. De inhoud over haar 

kleding en het glas net zo gefragmenteerd als de voetbaluitzending. Een fraai kunstwerkje bleef op 

het dienblad achter en de scherven moesten ons geluk opleveren.  

 

Foto5(6057) 

 



Dinsdag zou er weer gevoetbald worden en dus had Jan voor de niet liefhebbers een quiz 

georganiseerd. Hij heeft dit waarschijnlijk als een groot succes ervaren, want met 2 Bingo avonden 

en nog een quiz op de laatste avond, overtroefde hij zichzelf. Pikant detail. Jan gebruikte voor de 

bingo geen mand met balletjes, maar een programma op zijn telefoon. Reuze handig en snel. 

( ideetje voor de Buureton?) 

 

De zondag 12 juni werd ingevuld door een bezoek aan een Wild und Erlebnispark in Daun. De weg 

er naartoe was prachtig met zijn bossen en vulkanisch gevormd gebergte. In het park volgden we 

met de bus een panoramaweg waarbij we op tal van plekken ‘wilde’dieren kregen te zien. Er waren 

halte plaatsen voor het maken van foto’s. 

 

Foto6 (6066)  

 

Het was een weg met vele haarspeldbochten en vanuit de bus keken we rechtstreeks op dier en 

diepte. Berend stelde ons gerust met de boodschap dat, als wij denken boven het ravijn te hangen, 

de wielen van de bus er nog een meter van verwijderd zijn. De man was de rust zelve en bracht ons 

veilig naar een parkeerplaats van waaruit we te voet een bezoek brachten aan een roofvogelshow. 

De presentator praatte op zeer luidruchtige wijze en vrijwel zonder adempauze de show aan elkaar. 

Hij gooide vogels in het publiek van waaruit ze pas wegvlogen wanneer hij verderop een sein gaf. 

Dit alles ging gepaard met veel stukjes vlees, waarmee hij zijn gezag afdwong.  

Leuker was de apenkloof waar op meer dan 6 hectare meer dan 50 Berberapen leefden. De wijze 

waarop ze zich ter plekke presenteren roept bij ons mensen altijd weer tedere gevoelens op. 

Tja….wie is de aap?!  



 
Foto7 (6075 ) 



Foto8 (6078) 

 

Maandag 13 juni reden we richting Echternach in Luxemburg. Onze reisleider voerde ons langs de 

route evenwijdig aan de Moezel met de oevers links en rechts van ons begroeid met druivenranken. 

Links over de Moezel was Duits wijngebied. De rechterkant, waar wij ons bevonden, was 

Luxemburgs met eigen wijnen. Men heeft zelfs een bubbeltjes wijn ontwikkeld die naar de 

Champagne neigt, maar absoluut niet daarnaar mag verwijzen.  

Eenmaal in Echternach aangekomen bleken alle winkels gesloten, op een enkele uitzondering na. 

Niet voor te stellen dat daar vorig jaar het water van de Sûre in de winkelstraat stond.  

De binnenstad is mooi met onder andere het prachtige klooster. Genoeg te zien buiten de terrasassen 

en winkels om.  

 



Foto9 (6086) 



Foto10 (6089) 

 

Via een schilderachtige route vervolgden we onze tour, met de stad Luxemburg als bestemming. 

Aldaar aangekomen gingen we, aangevoerd door onze reisleider, met bus 17 van het  (gratis) 

openbaar vervoer van de parkeerplaats naar de binnenstad.  

Vanaf een halteplaats, die niet te missen was voor de retourrit, zou ieder zijn of haar weegs kunnen 

gaan. Berend maakte met ons nog de oversteek naar de hoofdwinkelstraat. Als een soort zwaan 

kleefaan volgde, of beter gezegd achtervolgde ons gezelschap de leider. Pas bij de kathedraal werd 

duidelijk dat we op eigen kracht en initiatief de historische binnenstad moesten gaan verkennen. 

Dat ging niet iedereen even gemakkelijk af, terwijl de bezienswaardigheden op korte afstand van 

elkaar lagen.  De meesten van ons beperkten zich tot wat winkelen en een terrasbezoek. 

Jammer, want naar beneden lopend trof ik al snel de kazematten van de stad en uitzicht op de 

benedenstad met in de verte de financiële wijk. Op het dak van een lager gelegen gebouw prijkte 

een glazen piramide en daarin, jawel, een groen, net niet Tessels schaap.  

 



Foto 11(6105) 



Foto 12 (6113) 

 

Aan de rand van het winkelcentrum, achter moderne gevels lag de ingang van een uitgestrekt 

stadspark.  

Foto 13(6117).  

 



Achteraf gezien bleek dit park de achtertuin te zijn van de vele ambassades. Ik waagde me erin en 

met mijn slecht ontwikkeld richtingsgevoel, verdwaalde ik gigantisch. Toen iedereen al lang en 

breed in de bus zat, arriveerde ik. Precies om 16.45u, de afgesproken tijd van vertrek. Als een 

verloren zoon werd ik met gejuich binnen gehaald. Als toegift nam onze chauffeur een route die 

langs de ambassades voerde en we reden de stad uit door de imposante financiële wijk. Niet zo gek 

dat wonen in de stad Luxemburg een dure aangelegenheid is en dat de meeste mensen die er werken 

forensen.  

 

Dinsdag 14 juni reden we naar het Müllerthal, beter bekend onder de naam Klein Zwitserland 

vanwege zijn indrukwekkende rotsformaties en romantische beekdalen.  

 

Foto14 (6129)  

 

Het wandelpad vanaf de parkeerplaats naar de waterval van Schliessentümpel bleek voor de 

meesten van ons onbegaanbaar. We moesten, op een enkeling uitgezonderd, genoegen nemen met 



het beeld dat we vanuit de bus hadden meegekregen. Vianden was de eindbestemming van de trip. 

Een prachtige stad die te voet te verkennen was. Hooggelegen was er de Feodale Burcht, meerdere 

malen verwoest en herbouwd.  

 

Foto 15 ( 6135 ). 

 



Foto 16 ( 6142).  

 

De burcht kon bezichtigd worden. De weg ernaar toe was naar keuze. Er ging een kabelbaan met 

stoeltjes naar boven of een treintje van het soort dat in pretparken rondrijdt. Te voet kon ook, maar 

absoluut niet met een rollator. Van de mensen die ik nadien sprak waren de meesten niet binnen 



geweest. Jammer, want er was veel te zien over de geschiedenis, waarin de Oranjes ook van 

betekenis zijn geweest.  

 

Foto 17( 6147).  

 

Er was ook een beschrijving van het Schengengebied met etalagepoppen in traditionele kledij. De 

vrouwen droegen uitsluitend ringvormige sieraden.  

 

Foto18( 6144)  



Mogelijk ten teken van verbondenheid. Die verbondenheid is in ieder geval vastgelegd in ‘het 

Schengenakkoord’.  Ondertekend nabij Schengen aan boord van een schip op een punt waar 3 

landsgrenzen samenvallen.  De grenscontrole binnen de EU kwam daarmee vervallen. 

 

Alle avonden gebeurde wel iets onverwachts. Wil wilde te Bet(t) en kwam ietwat paniekerig de 

Bierstube in. Ze stond voor een dichte hotelkamerdeur en de sleutel zat niet in haar tas. Ze 

vermoedde dat die binnen lag. Ze had de hoteldetective al ingeschakeld. Wij, ‘dom en niets 

bijgeleerd’, concludeerden dat de sleutel niet op de kamer kon liggen als de deur in het slot was 

gedraaid, dichtvallen kon namelijk niet. De inhoud van Wil’s tasje viel op tafel en ...jawel. 

Wat zullen jullie nu niet van me denken??!! Niets dan goeds Wil. Welterusten. 

 

Woensdag 15 juni in de ochtend verkenden we Bitburg. Beetje verlaat vanwege de wijzigingen in 

het programma. Het oude centrum met het stadscarillion en de mooie kerk gelegen aan een 

winkelstraat  deed liefelijk aan. Fonteinen met beeldengroep symboliseerde de geschiedenis van de 

stad uit de tijd dat deze belegerd werd door de Denen. Kinderen in schaapskleren hadden de stad 

gered door op de stadsmuur de indruk te wekken dat er veel verdedigers waren.  

 

Foto 18a(6155) 

 

Na de lunch stapten we weer in de bus richting Bernkastel. De tour voerde ons door de 

wijngebieden langs de Moezel, de rivier waarop we een korte boottocht maakten.  

 

 



Foto19( 6176) 

 

Daarna vergaapten we ons aan de prachtige vakwerkbouwgevels van de stad en aan de sfeervolle 

steegjes, die uitkwamen bij het marktplein met de 17e eeuwse Michaelsbrunnen. Het geheel deed 

sprookjesachtig aan.  Met een hoog Anton Pieck gehalte.  

 



Foto 20 ( 6181). 



Foto 21( 6188). 

 



Donderdag 16 juni was het tijd voor een bezoek aan de bierbrouwerij van Bitburg. Als ik noem 

‘tijd’ dan denk ik niet aan 9.50u in de morgen. Dat was het tijdstip waarop de rondleiding begon. De 

dame die de rondleiding verzorgde articuleerde prima van achter haar mondkapje en de 

expressiviteit van haar ogen deed de rest. Dan mag je niet groot zijn ( ik schat haar op nog geen 

1.50 mtr), maar als je zo weet te boeien……..klasse. Alles wat in een brouwerij nodig is om tot een 

kwaliteits biertje te komen, was zichtbaar aanwezig. Wat ontbrak was de geur van het brouwproces. 

 

Foto 22(6222) 

 

Rond de klok van 11 verwende het goudkleurig vocht onze kelen in een kantineruimte, waar tal van 

tapinstallaties stonden met verschillende soorten bier. Oeps!! Op de terugweg naar hotel en lunch 

passeerden we de eigenlijke ‘bierfabriek’. Met kratten die flathoog opgestapeld stonden en enorme 

brouwketels in wolken stoom,  kregen we toch een indruk van wat zich achter de hoog opgetrokken 

hekken aan processen afspeelden. Na de lunch waren we vrij.  

 

Vrijdag 17 juni was het een nationale feestdag in Duitsland en was het moment daar om Trier te 

bezoeken. Het is de oudste stad van Duitsland en in opdracht van keizer Augustus gebouwd. Berend 

reed ons eerst langs overblijfselen van Romeinse thermen en klom via haarspelden naar grote 

hoogte boven de stad. 



Foto23(6193) 

 

Het uitzicht op de stad en de omliggende druivenvelden was prachtig. Jos trakteert ter plekke op 

bonbons, vanwege zijn jarigheid. Terug in het centrum ging ieder, alleen of samen, op bezichtiging 

uit. Via de Porta Negra ( Romeinse stadspoort) liepen we het prachtige centrum in. In de 

indrukwekkende Dom was het koel en daarom alleen al was een bezoek de moeite waard. Winkels 

waren niet open deze dag. Terrassen des te meer.  

 



Foto 24 ( 6196 ). 

 

 

Foto 25( 6202). 

 

Zaterdag 18 juni ( bij 34 graden C) verzamelden we ons na het ontbijt bij de receptie om in te 

leveren waar we geen recht op hadden. Dan met de koffers naar de bus. Dini was haar rollator en 

koffer zoek toen ze bij de bus aankwam. Haar benen, die ooit marathons liepen, snelden kennelijk 



op de zaken vooruit. Gelukkig hebben we dan Piet in ons gezelschap, die als voormalig hotel 

eigenaar meteen weet hoe de vork in de steel zit. Namelijk bij de eetzaal. Met grote 

vanzelfsprekendheid kwam hij aangelopen met het gemiste goed. Uitgezwaaid door Jan 

aanvaardden we de terugreis die voorspoedig verliep. Met een laatste stop in Brüggen, waar 

lunchpakketten werden aangesproken en benen gestrekt, was het in Duitsland gedaan. Tijdens de 

reis las Simon( traditiegetrouw) op sien Tessels de avonturen voor van Neeltje. Een goede manier 

om afscheid te nemen van de Duitse taal.  Een vervroegd diner in een restaurant nabij Haarlem, 

waarbij Berend alle lof werd toegezongen voor de wijze waarop hij deze reis tot een succes had 

gemaakt, luidde het afscheid in. Dit ging gepaard met het overhandigen van een enveloppe met 

waardebriefjes. In den Helder was het wennen dat we hem, met zijn bus, moesten achterlaten.      

(bij 17 graden C) Maar ja…. zoals zijn vrouw wachtte op zijn thuiskomst, wachtten op Texel onze 

dierbaren. 

 

Epiloog(ica). 

Als de lezer zich afvraagt of alles wat beschreven staat zo probleemloos en zonder ongelukjes 

verliep. Het antwoord is ...neen. Natuurlijk waren er de valpartijen, die gelukkig allemaal goed 

afliepen. Het credo:”Rol ik nu of rol ik lator”, was zeker op zijn plaats. 

Ongelukjes van een andere orde, waren die van de vergeten spullen. Voorbeeld daarvan was Meyert, 

die zijn pet op Texel had laten liggen. Tijdens de boottocht brak dit hem op en hij zou zijn naam als 

specialist in zonnewering eer aandoen door ter plekke te improviseren.  

 

Foto 26(Meijert) 

 



Leuk weetje is dat Simon, als rechtgeaard zoon van de bakker, zichzelf de rol van keurmeester op 

brood had toebedeeld tijdens ons bezoek aan de brouwerij. Hoe mooi het broodje, dat we bij een 

biertje aangeboden kregen, ook van vorm was, Simon keurde het af na een visuele inspectie en 

zonder het te proeven .  

 

Foto27(6225). 

 

Een bijna ongelukje overkwam ons tijdens het fotograferen van ‘wilde’ dieren op dag 2. Nog net op 

tijd viel de zijdeur van de bus in het slot, anders hadden we reisgenoot 45 aan boord gehad. Zaten 

we daarop te wachten?? 



Foto28(6069). 

 

Met dat Guusje me vroeg om het reisverslag te maken, realiseerde ik me dat ik weinig wist van mijn 

reisgenoten. Ik ging voor de eerste keer mee. Kennismaken werd een inhaalslag. Wat heb ik 

achteraf gezien veel leuke mensen leren kennen en kennis mogen nemen van hun achtergrond en 

geschiedenis. Soms deelden we die op onderdelen, omdat ik al meer dan een halve eeuw op Texel 



rondloop. Dat ik geen achternamen heb genoemd in dit verslag is bewust gedaan. Ik weet hoe 

nieuwskierig de Tesselaar van nature is. Van Jan de hotelmanager heb ik geleerd hoe je onmogelijke 

quizvragen kunt bedenken. Aan de lezer de eer om bij iedere voornaam de achternaam te zoeken. 

Leuke bezigheid voor als de herfst zijn intrede doet. 

Bijna last but not least noem ik Lies en haar dochter Evelien, die een prachtige fotoserie maakten 

van wat zoal te zien was. Zij fotografeerden letterlijk van en kwalitatief op grote hoogte. 

Op 27 juni jl. hebben we in de Buureton van de prachtige beelden kunnen genieten. 

Natuurlijk klonk ter plekke applaus voor de reiscommissie die het allemaal prima verzorgd had en 

alvast een voorschot nam op de reis in 2023. 

 

André van Gent  

(reiziger eerstejaars) 

 

 

 

 


