
Verslag van de vijfdaagse reis van U.T.E.L.O naar Mosbach in juli 2018

Wij vertrokken op 15 juli om 8 uur vanaf De Pekhoeve in Ulvenhout, met 28 personen, uitgezwaaid door de bestuursleden Bets

en Jacqueline. De stemming zat er goed in, iedereen was goed wakker en praatte vrolijk met elkaar. Onze chauffeur was een

bekende Theo Scheepers deze kende we van andere reizen. Hij was een gezellige prater, die ons begroeten en het een en ander
uitlegde, over de reis en daarna gingen we op weg. De eerste stop was in Velden, bij het hotel Maasduinen, waar we genoten
van koffie met Limburgse vlaai. Daar na reden via Duisburg de Rijn over langs Keulen (de gezelligste stad van Duitsland volgens
Theo onze chauffeurlnaar Darmstadt, maar eerst zochten we naar een Raststette voor de lunch en voor de verplichte rust voor
Theo. Maar alles zat overvol zodat we het eerste voorbij moesten rijden en bij de tweede vonden we gelukkig bij de uitgang no6

een plekje, het was echt heel druk overal. ln Darmstadt een stadje uit de elfde eeuw was veel te zien, o.a een universiteit een

stadsslot, maar ook een fantastisch gebouw met een prachtige vormgeving uit de Jugendstil. Van dit gebouw de
HUNDERTWASSER waren alle muren rond, het was een sprookje en iedereen was onder de indruk. Ook op het terras was het
goed toeven en genoeg te eten.De rozentuin viel niet mee er waren mooie bomen maar de bloemen waren verdord en alles was

een beetje troosteloos Maar Theo hield de moed erin de ene keer valt het mee en heb je lekkere wijn de Chateau de Zon en als

het tegenvalt krijg je Chateau de migraine. Met een goed gestemd gezelschap reden we door naar Mosbach een schitterend
plaatsje waar ons hotel Lamm stond midden in het centrum omringd door prachtige oude vakwerkhuizen. Ons hotel was al 200
jaar oud, en ook in die stijl opgetrokken, hier en daar een beetje scheef maar heel knus het personeel was super vriendel'ljk en
heel zorgzaam voor enkelen van ons die zorg nodig hadden stonden zij met hulp klaar. Na een smakelijk diner in buffetvorm
waar iedereen even bij moest kletsen en een kleine verkenning door het stadje zochten we onze kamers op die prima schoon en
netjes waren maar wel behoorlijk op temperatuur.

De tweede dag

Na een warme nacht hebben na een heerl'rjk ontbijt een vrije voormiddag om Mosbach te bekijken. Het is een gezellig en
sfeervol stadje en iedereen gaat op z'rjn eigen manier op onderzoek uit lekker wandelen of op een terras dicht bij het hotel, of
de vele romantische vakwerkhuizen bewonderen, zoals de prachtige marktplatz. Middags gaan we naar Eberstadt en bezoeken
de Eberstadt Tropsteinhdhle een druipsteengrot van 2 miljoen jaar oud en 40 meter onder de gronden werd ontdekt in 1971. B'rj

de kassa kregen we een audioguide zodat we alles in het Nederlands konden volgen. Het was een sprookjesachtig bezoek, met
een witte dame waarvan de legende werd verteld, een bruidstaart en een orgel allemaal in druipsteen en omringd met gekleurd
licht. Het was echt een belevenis. Bij het hotel wachtte ons na het diner een muziek avond. Omdat het zo warm was gingen de
meesten naar buiten maar eentje van ons vond dat niet kunnen, en vroeg of ze weer naar binnen kwamen anders zat de
muzikant voor de stoelen te spelen, en dat kon niet! ledereen gaf hier gehoor aan en zo het werd toch een mooie avond met
meezingen en dansen. Het was een vrolijke boel die deze leuke dag afsloot.

De derde dag

De derde dag vertrokken we naar het stadje Michelstadt een prachtige plaats met een schitterend rathaus, met zijn eiken
pilaren en hoektorens was het een van de vele mooie bouwwerken die er te bewonderen waren. Het was behoorlijk warm en
omdat er vele leuke terrassen waren die uitnodigden om te gaan zitten werd daar ook graag gebruik van gemaakt, daarna was
er een tuinbezoek in Eulbacherpark maar de kiosk in het park was gesloten en er was geen gelegenheid om te eten Daarom
vertrokken we na overleg met de chauffeur naar het stadje Amorbach waar we een leuk restaurant vonden met een tuinterras
een mooie plek waar we volop van genoten. Op weg naar het hotel had de chauffeur nog een verrassing hij bracht ons naar een
pastafabriekje met winkel waar allerlei pasta's te koop waren veelal in leuke geschenkverpakking. Na dit bezoek keerde we weer
terug naar het hotel. ln de bus was de sfeer heel vrolijk onze chauffeur zette de muziek wat harder en iedereen zong gezellig

mee. Een frjne afsluiter van deze dag.

De vierde dag

De vierde dag was Heidelberg-dag een prachtige beroemde stad aan de rivier de Necktar( wat wilde jongen betekenr ) Op
weg ernaar toe vertelde Theo ons van een klooster waar hij ons op wees, waar de broeders zelf hun bier brouwde maar
door dat er steeds minder broeders waren wilde zij graag nieuwe intreders. Een van ons wilde wel broeder worden want
als er bier was leek dat wel iets voor hem. Maar broeder |anus werd het toch maar niet want zo had hij het ook goed. We
reden door het dorpje Tigo wat kleine stenen betekent en waar de kleden van de keurvorsten werden gewassen. Er waren



zeven keurvorsten van het Vals. Deze mochten ook de koning kiezen en waren eigenaar van het Schloss Heidelberg ook
koningin Sisi heeft er gewoond, om op te knappen na een ziekte. Het slot is drie keer verwoest en twee keer weer
opgebouwd maar de derde keer was er een fransman die de ruine heeft gered en niet meer opgebouwd, daar door kan
iedereen het nu nog bekiiken Met een gids lopen we door de tuin van het kasteel en hoorde hoe de koning zo lui was dat er
geen kasteelgracht was alleen een gras omloop waar men het wild in deed zodat de koning vanuit zijn slaapkamer er op
kon schieten. En ook dat hij een prachtige poort liet bouwen voor zijn geliefde Elisabeth dan kon zij die morgens uit haar
raam zien.

Het was een interessant bezoek. ln de middag bezochten we de paleistuinen van kasteel Schwetzingen ook wel het klein
Versailles genoemd, het was een mooie tuin met gekleurde bloemperken en vijvers e n beelden waren echt prachtig en ook het
kasteel dat in het verleden het zomerverblijf was van de keurvorst Karl Theodor lag te pralen in de zon. Er was ook een moskee

achter in de tuin die heel bijzonder was. Omdat het zo warm was zochten we al gauw de schaduw op onder de bomen of op een

terras. Op de terugtocht hadden we weer een koor in de bus en in een opperbeste stemming keerde we weer naar Mosbach.

De laatste dag

Dag vijf. Na het laatste ontbut namen we afscheid van ons gezellige en sfeervolle hotel inMosbach en stapten we in de bus om
de thuisreis te beginnen, uitgezwaaid door het lieve personeel van het hotel Lamm. We bezochten op de terugreis Weinheim, de
twee burchtenstad, met een in mooie Engelse stijl slottuin en de bezichtingstuin Hermannshof die er aan grensde. Deze tuinen
waren niet zo groot maar speciaal waren wel de sieraccacia boom en een enorme gingkaboom maar omdat het opnieuw
behoorlijk warm was liepen de meeste via een slotboog het stadje in waar op de Marktplatz vele terrasjes waren in een levendig
mooi centrum. En iedereen kon eten en wat lekker koels kon drinken. ln de middag vervolgen we onze weg richting Nederland
en onze Theo verraste ons door een mooie toeristische route te rijden langs de Rijn. Zo kwamen we om zes uur in Deurne aan
waar een heerlijk diner voor ons klaar stond. Gezellig pratend en lachend genoten wij van het eten en stapte voldaan weer in de
bus voor de laatste kilometers. Opgewacht door familieleden en bestuursleden Henk, Bett en Jacqueline namen we afscheid
van Theo die echt ons geweldig begeleid en een fantastische chauffeur is geweest en van onze reisgenoten, het was een hele
gezellige en mooie reis.

Jeanne Denissen


