
Uitje De Recreant op zaterdag 17 september 2022 

Het weerbericht voor die dag zag er niet best uit: buien en vooral koud. In de ochtend hebben we 

met droog weer bij Rieny en Ria de partytenten opgezet. Zoveel mogelijk met de zijwanden 

winddicht gemaakt, stoelen er in en de drank klaargezet. Op naar het middag gedeelte. 

Om 14.00 uur was de ontvangst op het terras van het Eet-Lokaal 

aan de Wittenburgstraat.  Ze hadden voor ons een plek binnen 

gereserveerd, maar daar was het zo warm dat we toch maar naar 

buiten gingen om te genieten van de koffie/thee en  het heerlijke  

appelgebak. Ondanks de stortbui konden we met z’n allen droog 

onder het doek zitten. 

Voor de activiteit hebben we een excursie over het landgoed 

Huis Sevenaer geregeld. Onze gids, Roel Brocx, vertelde met vol 

enthousiasme over het ontstaan, de doelstelling van de jonkheer 

en de toekomst van deze kasteelboerderij. Rieny heeft ook veel 

kennis over het Huis Sevenaer en samen met Roel hebben ze ons 

een leerzame anderhalf uur bezorgd.  

 

Als je meer wilt weten over het landgoed en 

Huis Sevenaer kijk dan op de site: Historische 

kasteelboerderij Landgoed Huis Sevenaer.  

Wil je ook een duurzame toekomst voor 

Landgoed Huis Sevenaer ondersteunen? 

Word vriend van Landgoed Huis Sevenaer. 

Vrienden van het landgoed - Landgoed Huis 

Sevenaer 

Na de gids bedankt te hebben gingen we naar  

Rieny en Ria.  

 

Onder het genot van een drankje en 

knabbeltjes hebben we kunnen 

genieten van de prachtige tuin, 

gesprekken en het buffet. 

 

 

 

 

 

 

 

Erna, Carola, Diana, Rieny, Ruud 

Robbie, Diana, Ben, Rieny 

https://www.huissevenaer.nl/
https://www.huissevenaer.nl/
https://www.huissevenaer.nl/vrienden-van-het-landgoed/
https://www.huissevenaer.nl/vrienden-van-het-landgoed/


In het INFO blad is ons “Shutteltje”   die zorgt voor de puzzels. 

Het zijn altijd hersenkrakers en dit keer was de titel “Kraak de 

Kluis”.  Ook nu weer een pittige, want er waren maar vier 

inzendingen. Traditioneel krijgt de winnaar een fles wijn en 

een zak met dop pinda’s.  

Peter mocht als voorzitter de prijs uitreiken aan Wilma.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Voor we verder gingen met het toetjes buffet was 

er nog een quiz om te kijken wat bij is gebleven 

van de informatie over het Landgoed Huis 

Sevenaer, enkele vragen over badminton en De 

Recreant.  

Nadat het eten en drinken gedaan was en het 

steeds kouder werd, hebben we met z’n allen in 

een half uur tijd de tuin in de oorspronkelijke staat 

teruggebracht. 

Tot slot: het weer was ons goed gezind tijdens dit 

leerzame en gezellig uitje.  

We willen Rieny en Ria hartelijk danken voor het 

beschikbaar stellen van hun tuin. 

                                                                                                    

 

 

 

 

Namens de 

activiteiten 

commissie,     

Gijs 

Erna, Wilma 

Jaco , Petra, José Wie neemt de eerste hap? 


