
Bergen aan Zee (N.H), 17/6 tot en met 21/6 2019. 

 

Hiervoor U staat een “Aard-Beitje”, 

In deze streek woon ik een tijdje. 

De smaak hebben jullie al te pakken, niet waar? 

Mijn voorstelling is hiermee weer klaar. 

Wie zat er als eerste in de bus maandagmorgen? 

Theo natuurlijk, die voor een snelle uitgang wilde zorgen. 

De weersvoorspellingen waren goed, 

Sommigen toch nog met een paraplu, muts of hoed. 

Dien zal het dit jaar zonder Jo moeten doen, 

Want die ligt vandaag op de operatiestoel. 

Marcel begint als eerste met koffie drinken, 

En via een toeristisch toertje door “de Donk”, laat hij het eerste liedje klinken. 

Van de Maasakker is zijn eerste keus, 

Van “Bossche Bollen” kan hij genieten, ja heus. 

Alphen aan de Maas is ons eerste haltepunt, 

Daar bewerkt men tin en wordt er machinaal mee gestunt.  

Theo weet het zeker dat tin wel eens kan kraken, 

Maar ook dat je er fantastische voorwerpen van kan maken. 

Het smeltpunt ligt op 232 ºC, dus heel gewoon, 

94% tin wordt aangevuld met koper en antimoon. 

De eerste lunch in “Het Anker” was 100 procent, 

We waren allemaal zeer content. 

Een lange reis naar Bergen bracht ons langs Schiphol, 

Daar hangt de lucht met vliegtuigen vol. 

De belangstelling hiervoor was hoog 

Omdat er elke minuut een overvloog. 

Om half vijf kwamen we in Bergen aan, 

Lekker gegeten en toen een strandwandeling gedaan. 

Dinsdagmorgen begon met een uitgebreid ontbijt, 

Druiven, sinas, eitjes, alles werden ze aan ons kwijt. 

Soms tot driemaal terug naar de opgestelde etalage daar, 

Het was allemaal geweldig voor elkaar. 

Tiny en Grit kwamen weer als laatsten in de bus, 

Op tijd komen is voor hen nog steeds een grote klus. 

Het vertrek voerde ons door de “Eeuwige Laan”, 

Waar veel huizen van twee miljoen staan. 

Dan denk je toch aan ons “Meijels Paradijs”, 

Daar staan ook huizen rond die prijs. 

De reis ging vandaag naar Broek op Langedijk, 

Met 15000 eilandjes opgebouwd van slijk. 

Stoere, hardwerkende voorouders deden daar hun plicht, 

En hebben een legpuzzel van tuintjes opgericht. 

In een knus donker zaaltje werd een filmpje vertoond, 

Kleine huisjes, waar grote gezinnen hadden gewoond. 

Grote zolders voor opslag voor uien, petatten en kool, 

Wat we wel misten was de kleuterschool. 

Daarna kwam het moment van rondvaren, 

De kapitein wist dat samen met Tjeu en Jo te klaren. 



De uitleg was uitgebreid en perfect, 

Deze tocht heeft de lading goed gedekt. 

De lunch werd verzorgd in een broeikas,  

Ik meen dat het meer dan 35 graden was. 

Hier hebben we met z’n allen zitten puffen, 

Iedereen zat na een half uur volledig te suffen. 

En dan komt het kijken naar vlinders en bloemen, 

Eigenlijk te veel om op te noemen. 

De namen ervan waren moeilijk uit te spreken, 

Daarom hebben we er ook alleen maar naar gekeken. 

Op de terugreis zijn we nog even in Kamperland geweest, 

Het vergezicht over de Noordzee boeide ons het meest. 

De avond werd afgesloten met accordeonmuziek, 

Dat viel in de smaak voor een volgegeten publiek. 

Theu heeft de muzikant nog leren drinken, 

Met zijn eigen glas, zonder vooraf te klinken. 

Liedjes van “Daar bij die molen” en “Die mooie oude Jordaan”, 

“Tulpen uit Amsterdam”, het ging heel spontaan. 

Woensdag had een regenachtig begin, op richting de “Zaanse Schans” in Zaandam, 

Het was geen wonder, dat men daar een afdak nam. 

De stemming was niet op en top, 

Gelukkig, tegen half twaalf hield de regen op!! 

Er stonden diverse molens, met verschillende doelen, 

Souvenirtjes, waar iedereen even aan moet voelen. 

Leuke winkeltjes met dure spullen achter de ruiten, 

De meeste mensen kwamen met lege handen naar buiten. 

In Purmerend ligt de “Laan der Continenten”, 

Daar wonen de hoge Pieten met heel veel centen. 

In Ilp werd geluncht en een film bekeken, 

Daar vertoonde André van Duin met Anton Heyboer zijn streken. 

Het museumpje was een verschijnsel apart, 

Door een Kessels meisje, jaren geleden gestart. 

De meningen over kunst liepen ver uiteen, 

Het gebouw zag eruit als het huis van Jan Steen. 

Marcel was de laatste die alles goed heeft bekeken,  

Hij ging alleen met Petra binnen om af te rekenen. 

De terugweg leverde enkele problemen op, 

Marcel had blijkbaar nog andere dingen aan zijn kop. 

Tot tweemaal toe werd voor hem de weg geblokkeerd, 

Maar teruguit rijden heeft hij goed geleerd. 

De laatste klus was de braderie in Egmond, 

We dachten dat daar iets bijzonders stond. 

Niets was minder waar is ons gebleken, 

We waren daar al snel uitgekeken. 

Haarlem is een oude echte bisschopsstad, 

Daar hebben we in de regen een rondleiding gehad. 

Spitse traphuizen horen bij brouwerijen, 

Veel straatjes met hobbelende keien. 

De “Bakenessertoren” hoort tot de archeologie, 

Het “Steiler Hofje” spreekt uit de fantasie. 



Frans Hals wordt in Haarlem zeer vereerd, 

Jo is vandaag aan zijn zere pink geopereerd. 

De “Verenigde Oost-Indische Compagnie” heeft hier vaste voet 

De Vlaams wonende mensen weten hoe het moet. 

In de hospice worden vrouwen goed verzorgd, 

In mooie huisjes zijn ze veilig geborgd. 

In Vijfhuizen hebben we heerlijk gegeten, 

Het Nationaal monument van de MH17 zullen we niet gauw vergeten. 

Veel groen, fijn geverfde huisjes in Marken,  

Minder zorg is er besteed aan de parken. 

De huizen liggen deels vol met latten, 

Dan kan de storm er geen vat op pakken. 

De Meijelse Avond was weer goed verzorgd, 

Dat was door vakkundige artiesten gewaarborgd. 

Toneel spelen zit in het Meijels bloed, 

De dames weten hoe het moet. 

De zangbundel is wel de grote trots, 

Die staat onder gitarist Tjeu als een rots. 

Het Aard-Beitje sloot tenslotte de avond, 

Fijn was het, dat er een manneke met blote benen stond. 

Op de kaasmarkt op vrijdag in Alkmaar, 

Stonde de bezoekers in rijen dik op elkaar. 

Veel ZZP-ers zijn daar wekelijks aan het werk, 

In een galop dragen ze de barry, ze zijn ijzersterk. 

De keurmeesters steken, met een speciale ronde boor, 

Kleine worstjes uit de kaas, en leggen die aan de toeschouwer voor.  

Het laatste stukje wordt weer terug geduwd in het ronde gat, 

Maar menigeen heeft dan wel een worstje gehad. 

Voor die “witte” renners is een rookhokje gemaakt,  

Die weten al lang hoe de Beemster kaas smaakt. 

De lunch werd in Oterleek bij Bianca gepresenteerd, 

Met 3 sneetjes mik met ei, kroket en koude schotel geserveerd. 

Een koe als melkkannetje in Delfts Blauw, 

Sommige eters kochten er nog een, wel gauw. 

Alle polders hebben we in 5 dagen doorkruist, 

Beemster, Purmer, Wormer, Schermer, ja dit is juist. 

Ons hotel heeft zich van de goede kant laten kijken, 

Ze kunnen van ons met een dikke 8 gaan strijken. 

Eerst dachten we dat ze niet van soep wisten, 

Na vandaag hoeven we daar niet meer over te twisten. 

We zijn hier eens degelijk verwend, 

En daarom; Dank u wel, wij zijn content. 

Marcel is een lopend woordenboek, 

In zijn voorbereiding naar alles op zoek. 

Dank je wel Marcel, het was weer top, 

Volgend jaar weer present, daar rekenen wij op. 

Via een lange reis langs Lelystad terug naar het Oranjehotel, 

Dit is het laatste wat ik als Aard-Beitje vertel. 

 

Tot volgend jaar, Jo Lenaers. 


