
Maandag 23 juli: huifkartocht 

 

Nadat de keukenbrigade de nodige broodjes gesmeerd had en een grote voorraad drinken in 

koelboxen opgeslagen had, vertrokken we om 10.30 uur richting Mierlo. 

De tocht alleen al zat vol verrassingen: boomrijke en verkeerloze binnenwegen met als climax 

stoffige, onverharde wegen met karrensporen. Het leek alsof de tijd hier had stil gestaan. Heel 

verrassend, in de naaldbossen verscholen, dook ons einddoel op. Twee prachtig uitgedoste “knollen” 

waren ingespannen en stonden klaar om ons anderhalf uur mee te nemen in de huifkar. 

Het zeil over de huifkar beschermde ons tegen de hitte en de “pof”. De voor – en achterkant waren 

gelukkig open, zodat we konden genieten van een lekker briesje. 

Onderweg met zijn allen muziek geluisterd, gezongen, gebuurt en genoten van een koel drankje en 

een lekkere versnapering. 

Na afloop een verdiend dankwoordje en applausje voor de koetsier. 

Op de weg naar huis nog gepicknickt in het gehuchtje tussen Mierlo en Lierop. Lekker in de schaduw 

onder enkele bomen genoten van de meegebrachte broodjes en drinken. 

Daarna nog een poging gedaan om het Onderduikerskamp te zoeken. Helaas. 

Rond 14.30 uur arriveerden we weer bij Tweedelig. Een ijsje en een kopje koffie/thee tot slot.  

  

        



Dinsdag 24 juli: zwemmen 

 

Om half 11 gingen we met onze zwemspullen naar Vlierden. 

Onze gastvrouw had een warm bad geregeld met de nodige hang-, zit- en ligplekken. 

Ondanks de tropische temperatuur een dagje van bezig zijn, pingpongen, luieren, bewegen in de 

schommelstoel, wegdromen in de hangmat.  

  

Een plek om  met elkaar en voor elkaar bezig te zijn, wat de uitstraling van Tweedelig is. 

Stralende gezichten bij de uitgebreide lunch, die onze gastvrouw had verzorgd.  

 

 

Het was geweldig! 

Woensdag 25 juli: Betsie’s hof 



 

Een dag in een schaduwrijke en rustgevende omgeving. Aan deze wensen werd door Betsie 

uitgebreid voldaan.   

Een welkomstbord met “Welkom Tweedelig” gaf ons meteen het gevoel dat we hier welkom waren. 

Twee keurig gedekte tafels stonden op onze komst te wachten. 

Betsie serveerde koffie, thee, koel water en heerlijke wafels met eigengemaakte jam en slagroom!   

Er kwam geen eind aan. 

Daarna een wandeling door de ruimaangelegde tuin met allerlei verschillende bomen, struiken, 

bloemenperken en (droogstaande) waterplassen. 

Een van de bewoners vertelde ons dat de jubilerende harmonie van Heusden hier foto’s had 

gemaakt. 

Nog een bezoekje aan het knusse, ouderwets-gezellige winkeltje uit grootmoederstijd. Een ruime 

keuze aan sappen, snoepjes, aroma’s en vruchten. “Ons mam zou er jaloers om zijn”. 

Daarna terug naar onze picknickplek onder de kersenboom, waar we onze meegebrachte broodjes 

heerlijk konden nuttigen. Tot slot nog voor ieder een glaasje bowl van vers fruit. 

Rond 14.30 uur namen we met de nodige dank-je-welletjes afscheid van Betsie. Het was weer 

geweldig!  

  



Vrijdag  27 juli: Edahmuseum 

 

Ook vandaag vertrokken we weer op tijd, dit keer naar het Edahmuseum, een ware verrassing voor 

iedereen, gevestigd in het oude hoofdkantoor aan de Kanaaldijk NO in Helmond.  

Een goed voorbereide ontvangst met keuze uit verschillende drankjes en een welkomstwoord door 

één van de vrijwillige dames. Als we dorst hadden, moesten we maar een gilletje geven. 

Een kort historisch instructiefilmpje in een knus filmzaaltje gaf ons uitleg over de naam en de 

geschiedenis van EDAH. 

Daarna een rondgang, waardoor we teruggebracht werden in de tijd en geplaatst werden tussen  

aloude producten, reclame op verpakkingen, weeg-en telmachines, met de kroontjespen geschreven 

administratie, boeken en documenten. Een erg leuke rondleiding waarbij de mevrouw iedereen 

zoveel mogelijk betrok bij de interessante verhalen. De 2 uur “van toen naar nu” zijn 

voorbijgevlogen.  

 

Tot slot hebben we nog genoten van een heerlijke lunch in Vlierden. Ook hiervoor weer hartelijk 

dank voor de gastvrijheid! 

  



Maandag 30 juli en woensdag 1 augustus: zwemmen in Vlierden 

 

Vanwege het warme weer hebben we besloten om met 6 bewoners nog een paar keer te gaan 

zwemmen. 

 

     

Ook deze keren heeft iedereen zich prima vermaakt en zich laten verwennen met een wederom 

heerlijke lunch! Hartelijk dank daarvoor!

 

  



De andere 6 bewoners zijn op maandagavond naar de bioscoop geweest en hebben op 

woensdagavond genoten van een avondje bowlen. 

Hieronder een verslagje van Petra en Karin over het bowlen: 

Met 8 mensen gingen wij bowlen.  

2 met de fiets en de rest lopen.  

Wij kwamen daar aan en toen konden wij al meteen gooien.  

De andere banen waren leeg.  

En eerst begonnen we op een briefje namen op te schrijven.  

Van alle twee de briefjes was er een winnaar en die heet  

Frank  208   Bas  180  
Betsie  207   Karin  176  
Maarten 191   Linda  143 
Petra  189  
dat waren de standen van het bowlen. 

  



Dinsdag 31 juli: high tea bij Tweedelig 

 

Dinsdagmiddag hebben we met enkele bewoners heerlijke hapjes gemaakt, die we ’s avonds lekker 

buiten in de patio hebben opgesmikkeld. 

We begonnen met een kop heerlijke courgettesoep, gevolgd door de gemaakte hapjes, zoals wraps 

met allerlei vullingen, komkommerbootjes gevuld met tonijn en allerlei soorten sandwiches. 

De thee hadden we in verband met de hitte vervangen door lekker koel water. 

Als toetjes nog een lekker schaaltje ijs! 

  



Vrijdag 3 augustus: Boerenbondmuseum Gemert 

 

Vandaag ging het uitstapje naar Gemert. In het boerenbondmuseum was van alles te zien: 

We zijn naar het kapelletje gelopen, hebben een houtzagerij gezien, een klompenfabriek, een 

schoolklas van vroeger, waar we zangles kregen van juffrouw Daniëlle; een snoepwinkeltje met 

snoepjes van vroeger, waar we allemaal een zakje snoepjes mochten uitkiezen; een varkensstal met 

varken Betsie; een kippenren; een grote wip; een “heuske” van vroeger en nog een heleboel meer. 

Toen we zowat alles gezien hadden, hebben we daar nog lekker gepicknickt, de meegebrachte 

broodjes, drinken en de appels gingen er goed in. Het was weer een hele leuke dag! 

 

  

  



Zaterdag 4 augustus: barbecue bij Tweedelig 

 

Op zaterdagavond hebben we de vakantie-activiteiten afgesloten met een barbecue met alle 

bewoners en hun ouders. 

We hebben heerlijk gegeten en lekker gekletst, het was heel gezellig! 

Enkele ouders hadden gezorgd voor de heerlijke salades en het stokbrood met kruidenboter. 

Het vlees was zoals altijd heel goed verzorgd. Hiervoor onze hartelijke dank! 

    

 


