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June 15, 2022 Day trip to Gouda

I'm Mary and I come from Portsmouth from England, I was allowed to join my cousin Hennie de 
Gooijer and you this day. I write in my diary every day, so Hennie asked if she could use the
piece for your newsletter.

With still 35 people we left (mind you) at 8.00 with the bus of Horn Tours, formerly Twin Tours, 
to Gouda.

At Ambachtelijk Gouda we start with coffee and tea and freshly baked syrup waffles, delicious. 
This is followed by demonstrations by, among others, a pipe maker, plate painter and syrup
waffle maker. There is even syrup waffle liqueur for sale and of course we were allowed to taste 
everything, the liqueur, the cheese and the beer.

We then left for the center where lunch was arranged for us at Lunchroom van den Berg, there
were many kinds of sandwiches, but simple fillings such as meat and cheese, we missed a leaf
of lettuce, tomato and cucumber, very limited lunch.

After this we were each allowed to do what we wanted, most of them did some shopping and
grabbed a terrace because it was 27 degrees, so lovely weather. It is a beautiful city with many
contemporary shops, so not only formulas, there was also a flea market going on in the market.

At 4.15 pm we start the journey home where we had a delicious dinner at “Onder de pannen” in 
Leerbroek. A great accommodation with lots of seats and plenty of customers, it was well 
packed, but it was like a well-oiled machine, the service was in tip-top order, right on time and it
tasted delicious.

After taking a group photo, the journey home follows and we were on the Braak around 9 pm. A 
day of fun, good food but also sufficient exercise my steps where at 7370 (along with Hennie), 
which is about 5 kilometers.
Mary Jarvis and Hennie de Gooijer



15 juni 2022 Dagtocht naar Gouda

Ik ben Mary en ik kom uit Portsmouth uit Engeland,  ik mocht met mijn nichtje Hennie de Gooijer 
en jullie deze dag mee. Ik schrijf elke dag in mijn dagboek, zo Hennie vroeg of ze het stukje mocht 
gebruiken voor jullie nieuwsbrief.

Met toch nog 35 personen vertrokken we (let wel) om 8.00 uur met de bus van Horn Tours 
voorheen Twin Tours naar Gouda.

Bij Ambachtelijk Gouda beginnen we met koffie en thee en vers gebakken siroopwafel, heerlijk. 
Daarna volgen demonstraties door o.a. een pijpenmaker, plateelschilder en siroopwafelbakker. Er is 
zelfs siroopwafel likeur te koop en natuurlijk mochten we alles proeven, de likeur, de kaas en het 
bier.

Vervolgens vertrokken we naar het centrum waar de lunch voor ons was geregeld bij Lunchroom 
van den Berg, er waren vele soorten broodjes, maar simpel beleg als vlees en kaas, we misten een 
blaadje sla, tomaat en komkommer, hele sobere lunch.

Hierna mochten we ieder voor ons gaan doen wat we wilden, de meesten hebben wat geshopt en 
een terrasje gepakt want het was 27 graden, heerlijk weer dus. Het is een mooie stad met veel 
eigentijdse winkels, dus niet alleen formules, er was ook een rommelmarkt op de markt gaande.

Om 16.15 zetten we de tocht richting huis in waar we nog een heerlijk diner hadden bij “Onder de 
pannen” in Leerbroek.  Een geweldige accommodatie met heel veel zitplaatsen en volop klanten, 
het zat er goed vol, maar het was als een geoliede machine, de bediening tip top in orde, keurig op 
tijd en het smaakte heerlijk.

Na het nemen van een groepsfoto volgt de tocht naar huis en rond 21.00 uur waren we op de 
Braak. Een dag van gezelligheid, lekker eten maar ook voldoende beweging mijn stappenteller 
staat op 7370(van Hennie), wat ongeveer een kleine 5 kilometer is.
Mary Jarvis en Hennie de Gooijer
























