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Vakantie in Behringen (Duitsland), 11 juni t/m 15 juni. 
(Dit verslag is opgesteld door een van de deelnemers, hiervoor onze dank) 
 
Ik ben zuster wijsneus, u ziet het goed,  
Ben uit het klooster hierheen gestuurd met rassé spoed. 
Velen van U heb ik in korte tijd leren kennen, 
Maar ik moet aan de gevarieerde gezichten nog wennen. 
 
Kijk, daar zie ik zuster Ancilla zitten, 
Voor het laatst gezien in de abdij van Wittem.      
Wat bent U veranderd en zo mooi gekleed, 
Ik weet nog dat u de gelofte als zuster in zwarte kleren 
deed. 
Al goed ingeburgerd bij de Meijelse kapelaan? 
En u mag vaak met hem voor het altaar staan. 
Fijn dat ik u hier in dit gezelschap mag ontmoeten, 
En tevens wil ik u allen hartelijk begroeten. 
 
De reis duurde een volle dag, met veel bezienswaardigheden, 
Marcel, de chauffeur heeft ons piekfijn naar 
Behringen gereden. 
Maar na 1½ uur was het tijd om te plassen, 
En ons op een bijzondere wijze te verrassen. 
Met het picknicken in de buitenlucht op banken, 
Met 3 goed gevulde broodjes ons vol laten tanken. 
De berg op om het “Herminius denkmal” te bekijken, 
Hij behoorde tot de machtigste en rijken. 
 
De beeltenis was voor Mariëtta zo gigantisch, 
Dat ze zich afvroeg; of die van ijzer of koper is. 
Otto Bischmark zal men in Duitsland nooit vergeten, 



Op een zwarte dikke kei staat hij volledig uitgemeten. 
 
Stilletjes aan naderden wij “Portu-Westfalia” (poort van Westfalen), 
We wilden nog graag voor half drie de binnenkomst van de schaapsherder 
halen. 
Met enige vertraging hebben we tenslotte met veel aandacht genoten, 
Hoe daar toch meer dan 1000 heideschapen zijn ontsproten. 
Die Graue Gehörnte Heidschnucke lebt seit sehr langer zeit, 
Auf den trockenen Heideflächer der Lüneburger Heide. 
 
Aan de wandeltocht ging een busreisje vooraf, 
Met een boswachter die goede uitleg gaf. 
Terwijl wij wandelden over keien en los zand, 
Zijn we laat in de avond in het hotel gestrand. 
 
Over dinsdagmorgen kom ik nooit uitgepraat, 
Omdat het daar over duizend en één zaken gaat. 
Daarom een greep uit de meest opmerkelijke zaken, 
Die op elke bezoeker veel indruk maken. 
Als eerste de klokken die bij Eisbouts in Asten zijn gemaakt, 
De doodskist waar je zittend nooit meer ontwaakt. 
De koperen vensterbanken met ingeslepen spreuken, 
De prachtige serviezen uit een vorstenkeuken. 
Krakende vloeren in de echo-rijke lokalen, 
De gouden trouwzaal met veel belovende verhalen. 
IJzeren bomen in de tuin in diverse soorten en maten, 
De mattenklopper en wandelstokken hingen hoog en verlaten. 
Wasknijpers, strijkijzers en de eeuwige vlam, 
Geldstukken in de vloer gesmolten, leuk hoe men op dit idee kwam. 
Duizenden flesjes met biersoorten en dranken, 
Stoelen, tafels en de meest uiteenlopende banken. 
Luciferdoosjes in de Arc van Noë in afgesloten vitrines gezet, 
Toiletten zijn het spiegelbeeld van gezelligheid, naast het bed. 
Voorlopig ben ik de wirwar van artikelen kwijt, 
We stappen over naar de meer moderne tijd. 



 
En nu maar ras naar de open karretocht gereden, 
Om tijd en rust aan de Lüneburgerheide te besteden. 
Waar we met bibberende knieën al pratend, 
De hobbelende keienweggetjes hebben verlaten. 
In het restaurant van het hotel lekker gegeten, 
Deze dag zullen we niet snel vergeten. 
 
Het toetje kwam pas ’s avonds in de vorm van muziek, 
Apart uitgekozen voor het Nederlandse publiek. 
Als je met “Tulpen uit Amsterdam” begint, 
En over dat “Kleine café aan de haven” verder zingt.  
Zit je al snel op; “Rood zien de rozen”, 
En als er voor; “Du bist mit mir so hoch geflogen” wordt gekozen. 
Dan sluit je af met; “Weist du was du für mich bist”, 
“So ein tag wie heute”, hätte ich nicht gerne vermist. 
 
De boottocht ging over een woelige Elbe, 
Dat is niet zo erg zoals over de Noordervaart, zoals Jan uit Ospel melde. 
De kletsmajoor die met grapjes veel over de haven vertelde 
Was vergeten enkele feiten in het Nederlands te melden. 
De vrachtboten waren groot en reusachtig, 
Beladen met grote containers, soms wel meer dan driehonderdtachtig. 
 
In de Hamburgse Veermaster leek het wel of het Vasteloavend was, 
Veel gekleurde lampjes, wij zaten op banken in de klas. 
De lange bokworst met pittige saus op de borden, 
Is lang niet overal burgemeester geworden. 
De avondtocht door de Hamburgse stad, 
Werd duidelijk door een Nijmeegs meisje samengevat. 
Mooie oude gebouwen steken af tegen smalle straatjes, 
Met neringdoenden vullen ze alle plekjes en gaatjes. 
De Repelbahn vol cinema’s, sex-shoppen en bioscopen, 
Pas na 8 uur ’s avonds mogen de meiden de straat op lopen. 
Verslaafden liggen in portieken of onder oud versleten beddengoed, 



Voor politie is er werk aan de winkel, handelen zoals het moet. 
Mooie kerken, plantsoenen en verzorgde pleinen, 
Geen metro, maar bovengrondse treinen. 
De stad heeft zich in 75 jaar geweldig hersteld, 
Want in 1944 werden door een bombardement 40.000 doden geteld. 
Lüneburg is in 954 geboren, 
Heeft in de oorlog wonder boven wonder geen mensen verloren. 
Vier evangelische kerken vormen voor de stad een grote trots, 
Maar staan niet meer zo vast als een rots. 
De zoutwinning is in 1997 gestaakt, 
Intussen zijn er kerken en huizen scheefgeraakt. 
Het zakken van de bodem is 1 cm. per jaar, 
Wanneer valt de stad in elkaar? 
  
Roofvogels in het wildpark zijn voor het publiek getemd, 
De show is voor volwassenen en kinderen bestemd. 
Het gekrijs der vogels houdt je bezig, 
Beren, bokken, pauwen en wolven zijn duidelijk aanwezig, 
 
Je kunt kijken naar herten, pony’s, steenbokken en fretten,   
Visotters, Hooglanders en Imbissen om op te letten. 
 
Het meest geslapen in de bus heeft Dien, 
Ze won de prijs met 24 tegen 17. 
Was ze dan na elke vakantiedag uitgeblust? 
Of gaf Jo haar ’s nachts misschien onvoldoende rust. 
 
Marcel heeft zich als een ware ontdekker ontpopt, 
Zeg maar gerust; “Nergens voor verstopt”. 
Hoe moeilijk de vragen ook waren 
Hij wist alle puzzels te klaren. 
Eén keer nam hij de bocht te wijd, 
Blijkbaar was hij de kousenbanden kwijt. 
 
De terugreis naar Münster was erg lank. 



Daar bezochten we het instituut van Max Plank. 
Veel studenten op de fiets, 
Het eten in de aula bijna voor niets. 
Een stad met mooie, zuivere pleinen en straten, 
Die hebben we een ½ uur te laat verlaten. 
Tiny en Grit waren de weg zoek geraakt, 
Wij hebben er allemaal veel zorgen om gemaakt. 
 
Aangekomen bij het Oranjehotel waren we tevreden, 
En hadden we alles bij elkaar 1350 km. gereden. 
 
Wat gaat zo’n vakantieweek toch vlug, 
Maar allemaal voldaan en gezond in Meijel terug. 
 
Geweldig bedankt voor deze mooie vakantie!!!! 
 
Jo Lenaers 

 
 
 

 


