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Mw. Mien van Heeswijk uit Muzerijk Uden. 

    

Mw. Willie Sledsens, Muzerijk Uden. 

De deelnemers 

aan de reis Haren 

naar de groeps-

accommodatie  

“Bij Ons” stellen 
zich aan u voor 



 

Mw. Lydia Ferfecka uit de Watersteeg Veghel. 

 

 

Mw. Annie Meurs uit zorgcentrum Aldenhorst Mill.     



 

Mw. Conny Deenen, Muzerijk Uden. 

 

 

                

Dhr. Karel Kirstens en Mw. Riet Giesbers 

Muzerijk Uden. 

 



De deelnemers werden op maandag 5 september 2016 

opgehaald bij hun locatie voor de vakantiereis naar Haren. Bij 

de Boswachter in het bosrijk gebied “t Hurkske” in Erp stond de 

koffie met gebak klaar om gezellig met elkaar kennis te maken. 

Daarna vertelde bioloog en natuurkenner Rini Kersten uit Erp 

tijdens een wandeling over de flora en fauna in het wandelbos. 

 

 

https://www.facebook.com/1785392431704583/photos/1785394675037692/


 

 

 



Na de wandeling stond er een heerlijke lunch voor ons klaar. 

 

Na de middag was er een bezichtiging in het Erpse Emaille 

museum Het Kleine Aadal. Eigenaar Wim van Heeswijk vertelde 

over zijn jaren lange verzameling. 

 



 

 

 

 

 

 

Rond 16.00 uur  

brachten de 

taxibusjes de 

deelnemers met 

hun bagage naar 

de mooi gelegen 

groeps-

accommodatie “Bij 

Ons” in Haren bij 

Oss. 

Na een verfrissend 

drankje stonden de 

heerlijke koude 

schotels en een 

verrassend toetje 

al op ons te 

wachten.  

Daarna werden de 

kamers bekeken en 

de koffers 

uitgepakt. 

Ook onze collega 

Ellen kwam met 

haar dochter een 

kijkje nemen onder 

het genot van een 

praatje en kopje 

koffie. 



 

 

Dinsdag 6 september werd het ontbijt verzorgd door het 

fantastisch team waar de deelnemers van genoten. 

De ochtend werd vrij besteed en zat iedereen heerlijk buiten op 

het terras waar ook de lunch werd genuttigd. 

Na de middag vertrokken we met de taxibusjes naar de Gouden 

Ham in Appeltern voor rondvaart met de Sluizer. 



 

Chauffeur Willie Goorts bij de rolstoelbus met lift. 

 

 

 

Tijdens de rondvaart kregen we uitleg over de omgeving.  



 

 

Op het zonnig terras van Moeke Mooren werd er gedineerd naar 

eigen keuze van de uitgebreide menukaart. 

 

 



Ons deskundig keukenteam Anita Lange, Maria van Vugt en 

verzorgende Janneke Ariba hielden ook rekening met diëten. 

 

 

De avond werd door velen besteed met voetbal op de televisie. 

 



Woensdag 7 september begon weer met een stralende zon en 

konden we buiten zitten op van de veranda. 

Om 13.00 uur reden we over de dijk naar Tingieterij D’n Oude 

Ambacht in Alphen aan de Maas. 

 

 

Bewegwijzering op het erf. 

 



 

 

 

 

 



Als grote verrassing kwam de zoon van Conny optreden, 

 

 

waar we tot laat in de avond met z’n allen van genoten. 



        

 

 

 

Donderdag 8 
september 

werden we om 
10.30 uur welkom 
geheten door de 
tuinder van de 
Zandroos in 
Afferden. 

Na de koffie en de 
uitleg konden de 
deelnemers zelf 

de appels plukken 
om appelmoes te 

maken. 



In de fruittuin zelf de appels plukken, 

 

en daarna de appels schillen voor de appelmoes. 

 



 

 



 

Het broodje bij Catootje smaakte weer goed 

 

 



 

Door dit schoothondje kon mw. Annie Meurs weer even 

herinneringen op halen over haar eigen huisdiertje. 

 

 

Er werden leuke etiketten gemaakt voor op de 

appelmoespotjes. 

 



Op de laatste avond werd zelfs een dansje gewaagd tijdens de 

muziek onder leiding van accordeonist Ad Verhagen. 

 

 

Verpleegkundige Cecile tijdens de zorg.  

        

Naamgenoten Annie Meurs en Annie Goorts. 



 

 

Op vrijdagmorgen werden de koffers weer gepakt en kwam de 

huifkar van Boer Bens die ons naar Ravenstein bracht. 

 

Mw. Meurs sprak 

een dankwoordje 

uit namens de 

groep en 

overhandigde 

gastvrouw Anja een 

attentie. 



 

 

 

Aan de Maas op het terras van Het Veerhuis genoten we van de 

afscheidslunch en ging iedereen weer voldaan naar huis. 

 



 

 

    

  

 

 

 

Mw. van Heeswijk werd bij thuis 

komst verrast door haar dochter 

met een zonnig boeketje. 

 

 

Door de goede zorgen en mooie momenten van aandacht en 

hulpvaardigheid van de verpleging, verzorgende, chauffeur en 

begeleiders was het een fantastische en geslaagde zonnige 

vakantie waar we mooie herinneringen aan bewaren. 

Uw reisleidster Annie Goorts. 


