
Valkenburg 2013-15-06 
 
Op zaterdag 15 juni was het zover, ons jaarlijks uitstapje. Ditmaal hadden Wendy en Davy 
een busreis naar Valkenburg geregeld. 
Om 8.15 uur was het verzamelen op de Boulevard in Bergen op Zoom. De bus van de 
Scheldestroom was er mooi op tijd en ook weer met de ons  bekende chauffeur. We hadden 
er allemaal goede zin in en vertrokken via België naar  Valkenburg. Onderweg was Wendy 
onze gastvrouw en zorgde voor de koffie en thee. Het was een twee uur rijden dus hadden 
we veel tijd om bij te kletsen. 
Om half elf arriveerde we op de plaats van bestemming, we wandelde gezamenlijk door het 
centrum van Valkenburg naar de voet van de Cauberg. Daar is de ingang van de gemeente 
grotten waar een bezoek gepland stond. Nadat iedereen van het toilet gebruik had gemaakt 
waren we klaar voor de grotten. Dit was een hele belevenis. Margriet en Sebastiaan tolkte 
om beurten,dit bij het licht van een ouderwetse lantaarn, hetgeen de aanwezige gids ons 
allemaal te vertellen had. Er waren mooie muurschilderingen te zien en die moesten 
natuurlijk door de meeste van ons  gefotografeerd worden. De gids gaf al snel aan dat 
iedereen wel goed bij de groep moest blijven want ze wilde niet dat er iemand verdwaalde in 
de grotten. Vooral Marina vond het maar niks en bleef goed bij de groep. 
Nadat we de grotten hadden verlaten zijn we weer gezamenlijk naar de kabelbaan 
gewandeld en zijn we allemaal met de kabelbaan naar boven naar de Wilhelminatoren 
gegaan. Sommige vonden dit wel eng maar we zijn toch met zijn alle met de kabelbaan 
gegaan. Te voet naar boven dat zag ook niemand zitten. Vanaf boven had je een prachtig 
uitzicht over Valkenburg. 
Allemaal boven aangekomen was het tijd om te lunchen, we zochten allemaal ons plekje op 
in het restaurant onder in de Wilhelminatoren. De lunch was heerlijk en uitgebreid en voldaan 
konden we de middag aanpakken. Diverse personen gingen eerst de rodelbaan doen want 
dat moesten ze toch meemaken. Toen weer allemaal met de kabelbaan naar beneden en 
vandaar waren we allemaal een paar uur vrij. Is ieder op zichzelf of met een groepje 
Valkenburg gaan verkennen en een terrasje pakken. 
Tegen vijf uur weer terug richting kabelbaan want daar was in de grotten de gezamenlijke 
BBQ pland. Dit was heel leuk en de BBQ was goed en er was ruim voldoende, zoveel zelfs 
dat er nog vlees over was. 
Nadat de meeste na afloop nog een kopje koffie hadden gedronken moesten we weer naar 
de bus. Dat was erg steil  naar beneden en Yvonne moest door  vier man geholpen worden 
om veilig deze berg af te komen, maar aan hulp was er geen gebrek. De chauffeur was met  
bus naar de uitgang van de grot gekomen, dus instappen en wegwezen. 
Rond tien uur waren we weer in Bergen op Zoom en kunnen we terug kijken op een 
prachtige dag. We kijken al uit naar ons volgende uitstapje. 
Foto’s van deze dag zijn te zien op www.zbsd.nl  
 
Met vriendelijke groeten 
Jac Paardekam 
Adviseur van het bestuur ZBSD 
 

http://www.zbsd.nl/

