Verslag reisje op 16 juni 2009.


We vertrokken met de bus richting Dalfsen om ongeveer half negen uit Aduard met 36 dames en onze chauffeur Abel Hut.
Tineke verwelkomt ons en wenst de dames een fijne dag.
Na wat oponthoudt en één regenbui onderweg en verder veel zon, rijden we via een mooie route en een bosrijke omgeving door het kleine dorpje Vilsteren, aan de weg Dalfsen-Ommen. In café-restaurant Expo “Madrid” Dalfsen (buurtschap Hessum) werden we verwelkomd met koffie en hele dikke plak cake.
Hier kregen we uitleg over een kopie van de nachtwacht van Rembrandt van Rijn.
Dit schilderij is geschilderd uit eerbetoon aan deze grote kunstenaar door Jan van der Horst, ooit huisschilder, in 1990 en is groter dan het origineel van Rembrandt.
Het originele schilderij is vroeger gehuisvest geweest in het Rijksmuseum te Amsterdam en er is wegens ruimtegebrek destijds aan alle zijden een gedeelte van het doek afgehaald. Deze kopie van de nachtwacht is gemaakt in de oorspronkelijke grootte van 3.90 x 4.80 mtr.

Om ongeveer 12 uur zijn we op weg gegaan naar Manderveen. file_0.jpg
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Op het bedrijf van de familie Hindriksen  “De Manderveense aardbei” kregen we een lunch met aspergesoep, broodjes en uiteraard aardbeien met ijs en slagroom.
Het bedrijf staat in het teken van aardbeien, heel veel aardbeien. Dat wordt in één oogopslag duidelijk als je het erf oprijdt. Onder de parasols op het terras staan zitjes met vrolijke aardbeienkussentjes. Het aardbeienschuurtje waar de familie gasten ontvangt is voorzien van aardbeiengordijntjes en op de koffiebekers staan... aardbeien.
Ook hier werd ons een diavoorstelling getoond over de manier van kweken en oogsten e.d. van de aardbeien, deze worden niet in de grond geteeld, maar op een milieuvriendelijke manier in veenbalen op stellingen. Deze zijn ongeveer 1,20 meter hoog, zodat er staande kan worden geplukt. Door zo te telen blijven de aardbeien schoon van zand en stro. Ook van regen en wind hebben ze geen last, want tijdens de pluk worden er regenkappen overheen getrokken. De aanvoer van water en voeding wordt geregeld door een computer.
Nadat we in het winkeltje allerlei lekkers en zo hebben gekocht, konden we de kwekerij en de tuinen bezichtigen. Er waren natuurlijk een aantal dames, dat het niet kon laten om ook op de tuin nog van de aardbeien te gaan snoepen.
Er werd nog een kopje koffie of thee gedronken met daarbij een beschuit met aardbeien en veel slagroom. 
Na nog een poosje op het erf van het mooie weer te hebben genoten zijn we om ongeveer vier uur richting Zuidlaren gereden.
We hebben de dag afgesloten in restaurant Sprookjeshof met een heerlijk diner.

Op weg naar Aduard bedankte Annie de chauffeur voor de fijne reis en de goede begeleiding
en gingen we na een voldane dag weer naar huis.

Verslag gemaakt door
Dineke Willems.

