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Verslag dagtocht op 8 augustus 2018 naar Haps en Millingen. 
 
Om 9:00 uur precies vertrokken we met een volle bus, 62 
personen, richting het Brabantse dorp Haps. Het weer was ons 
goed gezind, ca. 12º minder dan dat we de afgelopen weken 
gewend waren.  
Eenmaal aangekomen bij de Aalshof 
werden we ontvangen met koffie en 
appelgebak. In deze sfeervolle ambiance 
werd ons op een ludieke wijze uiteengezet 
wie er nu het eerste was, de kip of het ei. 
Uit meerdere studies bleek dat de kip 
eerder was. Dit staat ook zo in de bijbel, God schiep de dieren. 

Tevens werd ons nog het een en ander 
uitgelegd hoe lang we een ei kunnen 
bewaren, hoeveel eieren er in 
Nederland jaarlijks geproduceerd 
worden, enz. Hier weten ze werkelijk 
alles over eieren.  

Na deze uiteenzetting konden we meerdere soorten advocaat 
gaan proeven, de originele versie (Doortje genaamd), de 
chocolade versie (Moortje genaamd), 
een versie met whisky en als laatste 
nog eentje met Amaretto. Uiteindelijk 
bleken de meeste mensen het echte 
advocaatje toch het lekkerst te 
vinden. 



Hierna werd het tijd om naar buiten te gaan want daar waren de 
kippen. Het was verrassend om te zien hoe de kippen naar je toe 
kwamen om geaaid te worden. We konden genieten van de sfeer 
en het uitzicht op de fraai aangelegde tuin.  
Na afloop kon men nog een bezoek brengen aan het 
plattelandswinkeltje met allerlei ei- en streekprodukten alsmede 
vele snuisterijen met als thema, uiteraard de kip. 
Om ca. 12:00 uur vertrokken we naar Millingen aan de Rijn. Bij 
restaurant de “Gelderse Poort” konden we genieten van een zeer 
uitgebreide koffietafel. Na de lunch gingen we naar het plaatsje 
Ooij. Hier stond de milieuvriendelijke zonnetrein al voor ons klaar. 
Onder leiding van de gidsen vond een 
prachtige rondrit plaats door de 
Ooijpolder. Dit is een prachtig 
natuurgebied in de Millingerwaard.  
Aan het eind van deze middag gingen 
we nog terug naar de Gelderse Poort 
alwaar we nog even konden nagenieten onder het genot van een 
fantastisch uitzicht op de Rijn.  
De dagtocht wordt afgesloten met een heerlijk buffet in het 
Oranjehotel.  
Al met al weer een prachtige dag waarbij we van alles geleerd en 
gezien hebben. 
 
  


