
Verslag daguitstap naar Trompenburg Tuinen en Kinderdijk 

 

Voor dinsdag 8 mei werd er zonnig en droog weer voorspeld. Ideaal weer voor onze 

daguitstap want de beide activiteiten hadden buiten plaats. Met 3 volle bussen trokken we 

naar Nederland. Eerst moesten we nog wel even de traditionele Belgische files op de E40 en 

de snelweg in de omgeving van Antwerpen trotseren maar eens deze gepasseerd ging het vrij 

vlot. 

Tegen 10.00 uur werden we aan de Trompenburg 

Tuinen verwacht en stonden er 8 gidsen ons op te 

wachten om ons kennis te laten maken met een 

prachtige tuin midden in de stad van Rotterdam. 

Deze tuin is een verzameling van veelal exotische 

bomen, struiken en planten. 

Vooral de zakdoekboom had 

bij alle groepen veel succes. 

Gedurende iets meer dan een 

uur werden we in de tuin 

rondgeleid langs rustige 

paadjes met beekjes, vijvers en bruggetjes ondertussen voorzien van de 

nodige uitleg over al wat we tegenkwamen. 

 

Rond 12.00 uur was het tijd om terug op de bus te 

stappen richting Kinderdijk waar we eerst in het 

restaurant ‘De Klok’ ons middagmaal gingen nemen. 

Daar werden we verwelkomd met accordeonmuziek 

door de eigenaar, gekleed in typisch Hollandse outfit. 

Het was een hele bedoening om iedereen tijdig te 

bedienen maar tegen 14.30 uur was iedereen toch klaar 

om naar de molens van Kinderdijk te gaan. 

 

Op de parking van de bussen stonden onze gidsen ons al op 

te wachten. Elke bus had een gids en we hadden allen 

eenzelfde programma, maar in verschillende volgorde zodat 

voor zulke grote groep toch alles vlotjes kon verlopen. Er 

werd uitleg gegeven over het systeem van waterbeheersing, 

er werd een film getoond over Kinderdijk, we hebben 2 

soorten molens bezocht en dan werd er ook een korte tocht 

met een boot gemaakt. Het werd toch vlot 18.00 uur 

vooraleer we het hele programma hadden afgewerkt. 

  



 

Velen onder ons waren wel blij dat ze terug op 

de bus konden stappen want het was een zware 

dag geweest, niet alleen omwille van het 

afgewerkte programma maar de hitte bracht ook 

wel de nodige vermoeidheid met zich mee.  

We reden terug naar ‘De Klok’ en daar werd dan 

nog een broodjesmaaltijd aangeboden. Gezonde 

buitenlucht doet eten en dat merkten we ook 

want iedereen bediende zich gretig van het 

aangeboden assortiment koeken en broodjes met 

gevarieerd beleg. 

Maar alvorens op de bus te stappen richting Zellik of Aalst gingen de meesten toch nog even 

buiten op het terras zitten met een verfrissend pintje om zo rustig hun dag af te sluiten. 

Iets over 19.00 uur vertrokken de bussen huiswaarts en 

werden we veilig en wel door onze chauffeurs afgezet daar 

waar we ’s morgens vertrokken waren. 

 

 

 

 

Het bestuur 


