
 

 

Rondje Nederland 2021 
(Een poging tot een  verslag van zo’n geweldige reis op 2 A5-jes) 

 

Genoemd naar de start-plaats zijn we als “groep 

Putten” aan onze vakantie begonnen.  

Mooie dingen met elkaar meegemaakt: stilstaan bij 

de details van het oorlogsverleden van deze zwaar 

getroffen plaats, prachtige fietstochten gemaakt (in 

colonne), elkaar ontmoet rond de tafel, de 

gezamenlijke (stream)dienst en het napraten en niet 

te vergeten de regelmatige bewegingsoefeningen 

onder leiding van Wichert en Jantina. 

Zondagavond met elkaar gezongen olv Anja van de 

Ham uit Putten. 

Ook de verhalen die los blijken te komen als je met 

elkaar gaat “Buurten in een glazen pot” waren heel 

goed om nader tot elkaar te komen. 

Onze tweede plaats in Schelluinen was een mooie 

uitvalsbasis voor bezoeken in de omgeving. Op de 

camping stonden we heel knus in een krappe cirkel. 

Ook dat draagt bij aan het groepsgevoel. 

Een bezoek aan de (volledig doorgeschoten) 

Graanschuur in Giessenburg was echt heel 

verrassend. Wat een verzamelwoede ! Een lunch 

aan de oever van de Giessen ging erin als koek. 

Zondag met elkaar geluisterd naar een stream van  

ds Visser in de mooie zaal van de camping, uiteraard 

keurig op corona-afstand gedirigeerd door Jikke. 

De volgende plaats: Oostwoud in NH. Een prachtige 

natuurcamping met veel ruimte. 

Vlak na elkaar waren Koos en Bé daar jarig. Die zijn 

uiteraard op de gebruikelijke manier toegezongen. 

We zijn met elkaar naar het Zuiderzee-museum 

geweest. Een leuke belevenis en heel veel gezien en 

beleefd. Een mooie omgeving daar in West Friesland. 

Op een fietstocht kwamen we langs Opperdoes. Daar 

moesten uiteraard aardappels worden ingekocht. 

Bij gebrek aan faciliteiten en wifi hebben we zondag 

met elkaar in de buitenlucht naar een preek 

geluisterd. 

De laatste camping was in Eext in Drenthe. Bij elkaar 

op een heel groot veld, ver van de waterkraan ! 

Via een mooie knooppunten-routes naar o.a. het 

hunebedmuseum in Borger en tochten door het 

prachtige Drentse land. 

Leen V moest vanwege zijn gezondheid wat eerder 

afhaken:  jammer maar nodig. 

We zien terug op vele goed georganiseerde maaltijd-

momenten en veel gezelligheid. 

We sloten af met een bonte avond: verrassende 

sketches, een gedicht en afscheid van elkaar en de 

organisatoren. 

Rennie en Koos 


