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Een trip naar Antwerpen in 1938

Bovenstaande brief vervolgd 
met:

Standplaats touringcar ‘Bussums 
Bloei’ Huizerweg b.h. Postkan-
toor. Vertrek ’s morgens kwart 
over zes voor de dames die in 
deze omgeving wonen; daarna 
tot half zeven voor huize “De 
Linde”, Mecklenburglaan 88 
voor de dames die aan deze zij-
de van Bussum wonen. Het is 
wenselijk een flinke boterham 
mede te brengen waarvoor op de 
lange reis voldoende tijd is om 
deze te gebruiken. Na een har-
telijk afscheid gaat de reis door 
ons mooi Gooi via Utrecht naar 
Breda, waar een heerlijk kop kof-
fie met gebak zich wel zal laten 
smaken. Na bekomen te zijn van 
deze eerste etappe gaat de tocht 
via Zundert, grens Wuustwesel, 
naar Antwerpen, alwaar bij aan-

komst ongeveer 1 uur een sma-
kelijke lunch zal geserveerd wor-
den. Ongeveer 2 uur, wanneer 
we wat bekomen zijn, zal ‘Bus-
sums rijpere Jeugd’ een rondrit 
maken door het mooie ‘Anvers’ 
en daarbij de Schelde Tunnel 
bezichtigen. Na dit intermezzo 
staat ‘Bussums Bloei’ weer ge-
reed om de vermoeide dames 
weer op te nemen om zich naar 
de “Boeren Toren’ te begeven om 
daar het 24 verdiepingen hoog 
Panorama over de stad te genie-
ten. Wanneer we uitgekeken zijn 
gaan we naar de beganen grond 
om dan nog een ritje te maken 
en wel naar de grote bazaar 
waar de thee gebruikt wordt en 
tevens gelegenheid is  een uur-
tje te winkelen. Er dient op gelet 
te worden dat alleen maar klei-
nigheden en wat snoep mee over 
de grens mogen. De dames wor-

den vriendelijk verzocht zoveel 
mogelijk met elkaar in contact 
te blijven opdat er met afreizen 
niet één ontbreekt. Ongeveer 5 
uur zal de terugtocht aanvangen 
naar Breda waar ongeveer 7 uur 
een heerlijk afscheidsdiner ge-
reed zal zijn (smakelijk eten). Er 
gaat niets boven onze fijne Hol-
landsche Keuken. Na allemaal 
voldaan te zijn zal om half negen 
de reis weer worden voortgezet. 
Indien tijd en lust er zijn, zal  er 
in Utrecht gelegenheid zijn voor 
het gebruiken van een kopje kof-
fie of thee voor eigen rekening, 
daarna onherroepelijk naar huis 

alwaar wij weer met open armen 
worden ontvangen. Thuiskomst 
ongeveer 11 uur Mecklenbur-
glaan en daarna Postkantoor.
Mevrouw A. de Beer- de Graaf

Klaas Oosterom, met dank aan 
mevr. D. Laoût-de Beer (85), wier 
moeder de oprichtster was van 
het clubje.

De “Boerentoren” of KBG-toren (1929) te Antwerpen (foto Het Leven).


