
18 maart 2016: Excursie

Op 18 maart  werd er door ATC afdeling ‘s-Gravehage een bezoek gebracht aan:

Historische Verbrandingsmotorenmuseum te Papendrecht.
DAF fabrieken in Eindhoven.
Koningshoeven in Berkel Enschot.

Het begon met het probleem: waar laten we onze auto’s. Snel was er een opstapplaats voor de bus geregeld. Maar hoe 
krijgen we de ATC-leden daar. De één belde, de ander pikte een zoekende op en op parkeerplaats Bovendijk 35P (???) 
werd gecontroleerd of daar nog iemand verzeilt was geraakt. Dit leverde enig vertraging op. Uiteindelijk telde Cees de 
neuzen, we waren compleet en konden vertrekken naar Papendrecht.

Onderweg werden we regelmatig door Cees voorzien van koffie/thee. Iemand was zo vriendelijk geweest om bij de 
koffie/thee een heerlijk plakje gebak te verzorgen.

Rond 9.00 uur kwamen we bij met Historische Verbrandingsmotorenmuseum en werden ontvangen met koffie, thee en 
een koekje.

Een scala aan verbrandingsmotoren werd getoond, gestart en bewonderd. Variërend van 1 tot 8 cilinder, tweeslag of 
vierslag, van 15 tot 700 PK,  van maximum 240 tot 1700 toeren en perslucht of elektrisch gestart. 

Met een bezoektijd van ruim 2 uur hadden we genoeg tijd om al dit technisch vernuft uit de oudheid te bewonderen.

Om 13.00 uur werden we verwacht in Eindhoven.
Tijdens deze rit werden we voorzien van een lunchpakket bestaan de uit een broodje kaas, broodje ham een krentenbol 
en een Marsreep.

Net als in de rit naar Papendrecht waren er weer geanimeerde gesprekken met de leden en werd genoten van het pakket 
en de door Cees en Ton aangedragen pakjes melk of appelsap.



Bij DAF Eindhoven stond er natuurlijk koffie, thee en natuurlijk een koekje gereed waarna we een promotiefilmpje te 
zien kregen over de in deze fabriek geproduceerde vrachtwagens.

Het bezoek aan DAF was gecombineerd met de leden van de ATC-afdeling ’t Sticht. Het was voor een aantal leden het 
weerzien met bekenden.

Met twee treintjes werden we rondgereden door de drie grote productiehallen. Op schermen en luidsprekers in de 
wagentjes, werd synchroon met de rit van de treintjes, een uitleg gegeven van wat er op dat moment zichtbaar en 
interessant was.

Opvallend was de ruime opzet van het geheel, niet storende geluidproductie en redelijk rust die van de werkvloer 
straalde.

Na het maken van een groepsfoto werd het tijd om naar het volgende onderdeel van het dagje uit met de ATC ’s-
Gravenhage te gaan beleven.
De rit leidde naar Berkel-Enschot.



Op het terrein van de Cisterciënzerabdij bevindt zich de Bierbrouwerij De Koningshoeven .

We werden ontvangen in het proeflokaal. En dat proeven hebben we ook gedaan. De keuze bestond uit één van de 8 
verschillende abdijbieren van het merk La Trappe. Voor de alcoholvrije was er een ruime keuze van fris.

Een gids die het zelfde kapsel als de monniken had, wist op een uiterst vrolijke wijze ons bezoek te begeleiden.
Met een film werden we op de hoogte gebracht van het kloosterleven in de abdij. Het heeft een grote maatschappelijke 
functie voor de omgeving. Dit o.a. door arbeidsplaatsen voor mensen met een “vlekje”. Het biedt de mogelijkheid om 
de stilte te beleven door enkele dagen in het klooster door te brengen (alleen voor mannen) of om de gebedsdiensten 
mee te maken.
Het bierbrouwen is ontstaan uit noodzaak. De kloosterlingen moeten in hun eigen onderhoud voorzien. En hoe dat 
brouwen gebeurt liet onze gids met een zeer luchtige noot zien.

Omdat er ook gegeten moest worden werd er voor de bewoners ook brood gebakken, had men een brandweerauto en 
een telefoonlijn met de buitenwereld om bij calamiteiten hulp in te kunnen roepen. Dit met zo weinig mogelijk woorden 
i.v.m. het stilte gebod.
Details die de rondleiding een uiterst boeiend maakte.
Op vragen werd dan ook uitgebreid ingegaan. 
Zo leuk dat door velen werd gezegd “Hier ga ik nog een keer met mijn vrienden naar toe.”.
Na het bezoek van het sanitair (het waren geen proefglaasjes) bracht de bus ons weer terug naar Kwintsheul.

Een aantal had verplichtingen elders, maar 22 personen hebben heerlijk genoten van het bezoek aan de Chinees aldaar.

Kortom: het was een dagje genieten van meerdere aspecten van het leven.
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