Senioren reis KBO Terhole, Lamswaarde &Graauw
dinsdag 20 juni 2017

De reis ging dit jaar naar een asperge- en wijn boerderij en een kersenkwekerij
in Noord Brabant.
Het was weer een hele klus om genoeg deelnemers bij elkaar te krijgen, maar
met medewerking van KBO Hulst is het weer gelukt. Onze dank daarvoor.
49 Personen hadden zich aangemeld, maar 4 personen hadden op dokters
advies wegens het zeer warme op het allerlaatst toch afgezegd.
De deelnemers werden op verschillende plaatsen opgehaald en om 8 uur
vertrokken we vanuit Graauw.
Zonder veel verkeersoponthoud waren we al om goed 9u30 bij onze eerste
stop: asperge en wijnboerderij ”de Santspuy”.
Hier werden we ontvangen met koffie en streekappelcake gebakken door de
plaatselijk bakker. Vanwege het zomerse weertje waren de tafels buiten
opgesteld en het smaakte voortreffelijk. Allen waren tevreden.
Met de wijngaard op de achtergrond werd ons nog een glas witte “Santspuy”
geserveerd. Daarna volgde een rondleiding door de wijngaard en de aspergevelden. Hierbij werden we enthousiast bijgepraat over de teelt, ook konden we
een blik werpen op het schillen, sorteren en verpakken. In het gezellige
boerderijwinkeltje hadden we een mooi overzicht van de streek producten,
Hier konden de mensen iets kopen; wat velen ook deden.
Ook het proeven van de diverse likeuren viel in de smaak.
Alles bij elkaar was het weer prima verzorgd.
Na dit interessante bezoek gingen we lunchen in een plaatselijk restaurant,
gelegen in de eeuwenoude Biesbosch. Het was een prima 3 gangen menu.
Na de middag brachten we een bezoek aan De Lieshof, ‘kweken met pit!’
Hier troffen we een man aan die zeer veel wist over het kweken van kersen.
Hij vertelde over 15 jaar kweken van kersen; wat niet zonder tegenslagen ging.
Pas de laatste twee –drie jaar was er eindelijk een succesje te bespeuren. Zeer
boeiend en petje af voor zijn doorzettingsvermogen.
De deelnemers van de reis beloonden hem door zeer veel kersen te kopen.
Intussen was de temperatuur zeer hoog opgelopen en zochten we vlug onze
laatste stop voor onze broodmaaltijd, ook deze was weer voortreffelijk
Daarna reden we huiswaarts, ook deze rit verliep prima.
Alles bij elkaar was het een zeer geslaagde dag volgens alle deelnemers,
Inclusief mij zelf.
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