
Seniorenreis Antonius Abt van 30 juni tot en met 7 juli 2018 

Verblijf in Hotel Monopole in Valkenburg aan de Geul 
 

  
  

  
 

Dankzij het prachtige weer fungeerde het terras van het hotel de hele week als zitkamer 
 



Zaterdag 30 juni  

  
  

 

 
Na het diner arriveert de Schutterij Jonge en Oude Nobele Valkenburg met 
hun nieuwe koningspaar Jonge Nobele Kaj en Gaby van Berlo (op de foto 
rechtsboven in het gezelschap van hun kinderen Sepp en Fenne). 
 
Links: patron Curvers aan het traditionele paol-hauwe; de bielemannen 
kijken toe. Het paol-hauwe luidt de kermis van Valkenburg in maar herinnert 
ook aan het protestantse verbod op processies over de openbare weg. De 
protestanten wierpen houten barricades op; de katholieke bielemannen 
hakten die in de nacht met bijlen stuk. 
 
Morgen, zondag, loopt de schutterij vooraan in de grote Bronkprocessie van 
de parochie H. Nicolaas en H. Barbara. 

  
 



zondag 1 juli  

  
 

Iedereen kan de zondag naar eigen inzicht invullen. 
Na het diner en de koffie is er bingo met een keur aan prijzen variërend van een lange schoenlepel (Nelly) tot een amuseset (Joke). 

 

Maandag 2 juli  

 

 
Na de lunch bezoeken we Museum de Kantfabriek in Horst en zien de 
tentoonstelling ‘Russische Traditionele Toegepaste Kunst’ met 
eindwerken van studenten van de Hogeschool voor Volkskunst uit Sint 
Petersburg. 
 
De studenten volgen een zesjarige dagopleiding op academisch niveau 
in een van de volgende technieken: kantklossen, 
borduren/goudborduren, lak schilderen, edelsmeden, zijde schilderen, 
hout/beensnijwerk. In het laatste jaar van hun opleiding maken zij een 
meesterstuk ter afsluiting van hun studie. 
 
Links: een deel van de tentoonstelling. 



  
 

Zo’n 200 vrijwilligers houden ‘de fabriek’ gaande, 
er wordt nog altijd machinaal kant gemaakt. 

 

De kantfabriek was tot 2006 in bedrijf. 
Gebouwd in 1928 en nu een Rijksmonument. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de fabriekshal is te zien hoe de verhouding werkgever-werknemer 
vroeger lag. Aan het bureau, waarop onder meer een monstercollectie 
kantjes, zit de ‘baas’. Zijn werknemer staat er timide bij. 

  



   
  

 
 
 
 
 
 
 
Tot ongeveer 1950 droegen de vrouwen in Brabant en Noord-Limburg 
kanten mutsen, zogenoemde poffers (Brabant) of toeren (Limburg). In het 
museum mocht je met zo’n toer op de foto. 
 
Onder anderen Fien en Ada bieden hulp om de driedelige hoofdbedekking 
op te zetten. De gehaakte zwarte omslagdoek maakt het plaatje compleet. 
 
Rechts: vrouw met toer (foto Wikimedia Commons)  

 



Dinsdag 3 juli  

 

 
 
 

 

  

  
  

De originele Rococo bibliotheek van Rolduc had de dubbele hoogte. Op halve hoogte werd een vloer gelegd en nu zit je eigenlijk veel te dicht bij het 
plafond. De ruimte wordt gebruikt voor masterclasses kamermuziek tijdens het jaarlijkse Orlandofestival. 



 

Links: de bisschopszaal met een prachtig triptiek boven de 
schoorsteenmantel. 
 
Onder: de Abdijkerk (links) met het altaar Sedes Sapientiae O.P.N. (ora pro 
nobis, bid voor ons, rechts). 
Het geschilderd gordijn achter het beeld Sedes Sapientiae (Zetel van 
wijsheid) bestaat uit emblemen met eretitels voor Maria en bevatten 
daarvan de Latijnse tekst en een overeenkomstige figuur; de teksten zijn 
afkomstig uit het Hooglied, de litanie van Loreto en het boek Wijsheid; 
Sedes Sapientiae zelf komt uit de litanie van Loreto. 
Boven het gordijn staat --SUB TUUM PRAESIDIUM CONFIGIMUS SANCTA DEI GENITRIX 
(heilige Moeder van God onder uw bescherming stellen wij ons). 
Het ‘gordijn’ is zo levensecht dat bezoekers de stof in hun handen willen 
nemen. Maar de wand is glad en hard. 

  

  
  

 

 



Woensdag 4 juli  

 

 
 

 

  
 
Op onze bustocht door drie landen (Nederland, België en Duitsland) komen 
we tegen theetijd aan in Simmerath aan de Rursee in de Eifel. Bij de niet te 
missen vitrine van Café Henn met allerlei taarten krijgt menigeen een 
‘wauw’-moment. Het aanbod is dan ook verbijsterend gevarieerd. 
Ans noteert de naam van de taartpunt van haar keuze zorgvuldig op een 
kladblaadje: Reissahneheidelbeertorte. De meesten van ons vallen voor het 
schitterende gebak. Behalve Joke, niet zo’n zoetekauw, die Irish coffee 
bestelt. Ook lekker. Ada prefereert ijs, ook niet te versmaden. 
 
Buiten, vóór de bus, maakt onze chauffeur een groepsfoto die we later van 
hotel Monopole, geplastificeerd en wel, cadeau krijgen. Leuk aandenken. 
Waarom Joop en Lia er niet op staan, dat weet alleen Onze Lieve Heer. 
 
In België en Duitsland viel tijdens de tocht een lichte motregen maar… in 
Zuid-Limburg geen druppel. 

 
 



Donderdag 5 juli  
 
Vrije dag, die ieder naar eigen smaak invult. 
 

Toos v.d. K. en Anneke doen het een dagje rustig aan en blijven lekker op 
het terras. Onder anderen Riet, Jet, andere Toos en Corinne wandelen na de 
lunch naar de Geulpoort en nemen daar een treintje voor een rondrit door 
Valkenburg. 
 

Joke en Nelly gaan met een taxi naar het centrum om daar wat rond te 
kijken en landen op het gezellige terras van Cup&Vino (foto rechts). 
Vriendelijke bediening en lekker koel bier. 
 

Terug bij de afzetplaats van de taxi belt Joke chauffeur Joep om ons op te 
halen. Hij vertelt dat het spitsuur is in verband met de concerten van André 
Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Alle concertbezoekers die in Valkenburg 
logeren willen nu en masse naar Maastricht. En straks, om 24.00 uur, 
allemaal tegelijk weer terug naar hun hotel. Wat niet gaat. Joep blijft er 
kalm bij, hij heeft het eerder meegemaakt. 
 

Hij kiest met de taxibus allerlei snelle sluipwegen naar Monopole maar wil 
ons abusievelijk bij Schaepkens van Sint Fijt afzetten (vanwege onze 
rollators?). Gelukkig kan hij snel omkeren en zijn we op tijd terug voor het 
diner. 

 
 

 

  
  
  
  

 

 
Na de koffie wacht ons op het terras een optreden van Gijs Benneheij uit 
Heerlen, goochelaar Gijs. 
 
Wij zagen zijn trucs ook twee jaar geleden en het is misschien daarom dat 
zijn voorstelling maar een uurtje duurt. Toch weer leuk, Gijs. 

  



Vrijdag 6 juli  

  
  

  
  
Compleet in de ban van het WK voetbal zijn ze bij chocoladefabriek Visser in het Belgische Meeuwen. Het is rood, geel en zwart wat de klok slaat. 
Wij worden gastvrij onthaald met koffie, thee, en vlaai, om vervolgens van de enthousiaste eigenaresse alles te horen over het verwerken van cacao. En 
dat in die warmte. Natuurlijk kunnen we bonbons, tabletten, repen en chocoladefiguren kopen, in de koelboxen zullen ze de reis zeker overleven. 
Terug in Monopole wacht ons een afscheidsbuffet – heerlijk – maar morgen gaan we na het ontbijt weer richting Scheveningen. Het zit er op. 

 


