
Reis naar Bölckse in Hongarije, Zerind en Carei in Roemenie. 13 juli t.e.m. 21 juli 2018 

Reizigers: 

                   Marginus Schonewille  

                  Dinand Coes 

                  Roelof Cleine 

4 juli,woensdag, ’s morgens:  Cobi  en Ina halen cadeautjes voor onze gastgezinnen,dat is geworden 

een bolletjes pakket. 

4 juli, woensdag, ’s avonds wij spreken met ons drieën nog een aantal zaken door, tot aller genoegen, 

onder het genot van een drankje. 

11 juli, woensdag, 18:30 uur komen we samen bij Marginus alwaar Ineke ons uitgeleidde doet, ze 

heeft het over mosterdzaadjes, het zijn de kleine dingen in het leven die toch grote invloed kunnen 

hebben. 

12 juli donderdag  vm,auto laden bij km 391890,bij weging blijkt de auto  te zwaar,dus  een aantal 

dozen er weer uit gehaald, ongeveer 220 kilo,we gokken dat dit zo goed gaat,er wordt niet weer 

gewogen. 

13 juli vrijdag:8:00 uur vertrekken we vanaf het huis van Marginus, Ina brengt Dinand, Cobi brengt 

Roelof, Klaas Meijer is er nog even, evenals Erik met Jolene en Jannie Schipper, dan zijn we op weg 

naar Windorf.  

 

                                         



Begin stand km. 391897,getankt 59 liter bij km 392363 eindstand vandaag Km 392696,dat is dus zo’n 

800 km. 

 Rustige reis wel met veel  files, om 20:00 uur zijn wij bij de Memminger  hof. Vanuit stilstand moeten 

we een hellinkje op en de koppeling stinkt, de kamer is goed en we slapen redelijk goed hoewel we af 

en toe wel aan de koppeling moeten denken. 

Maar eerst hebben we rustig en lekker gegeten, we ontmoeten daar ene Wim, uit Beekbergen, een 

kletsmajoor van het zuiverste water. We krijgen zelfs een pilsje van hem, aardige knul was dat. 

 

 

 

14 juli zaterdag,6:00 uur opstaan 7:00 uur ontbijt 7:30 uur vertrek, de koppeling werkt zoals het 

hoort, hebben we voor niks wakker gelegen, meteen wel weer in de file, het is mooi weer. Maar 

helaas zijn we vergeten de kamersleutel in te leveren, maar dat ontdekken we pas als we al vele 

kilometers in Oostenrijk rijden, we rijden in elk geval niet terug. We tanken in Oed bij km 392860, 

59,29 liter diesel. 

De reis verloopt rustig, alleen hebben we bijna een aanrijding met een vent die zomaar de autoweg 

opvliegt, maar het ging allemaal net goed, in Oostenrijk vrijwel geen file, in Hongarije tot Boedapest 

telkens kleine files. 

Om 17:00 uur zijn we bij Maria in Bölcske. Km 393330, we worden hartelijk ontvangen door ene 

Lazlo, die onmiddellijk op zoek gaat naar Maria, de pastorie wordt momenteel danig verbouwd en 

Maria woont er op dit moment dan ook niet, waar ze wel woont, laat ze ons lekker niet zien. Maria is 

eigenlijk al met emeritaat en ze hebben een nieuwe dominee op het oog, maar die kan nog geen 

genade vinden in aller ogen.  

 



 

 

 

 

Uiteraard laden wij onze goederen uit en slaan die op in een deel van de pastorie, dat al klaar is en 

uiteindelijk bedoeld is als garage. 



 

Maria tekent de papieren onder het toeziend oog van een ouderling en natuurlijk Marginus. 

 

 

 

 

 

Wij slapen in een onverklaarbaar bewoonde woning, het is een bouwval met scheuren in de muren 

en scheefgezakte deuren, de afstand naar Groningen is een beetje groot, maar anders dienden ze 

een claim in bij de NAM. 



 

De stroom valt regelmatig uit en dan drukken we de automatische zekering er maar weer in. Het 

eten is als altijd veel te veel, maar wel lekker, we pakken de auto uit met behulp van 2 Hongaren de 

ene hebben we al ontmoet, dat is Lazslo, hij doet heel veel, hij lijkt een manusje van alles te zijn, de 

andere helpt hem daarbij, dan is er nog ene Monica, die heel erg blij is met het aangeboden 

keyboard. Ze vliegt Marginus zelfs om de hals. We drinken nog wat en om 20:00 uur krijgen we, tot 

mijn verbazing gebakken vis, wel lekker maar veel te veel, geen nood, morgen staat de overgebleven 

vis gewoon weer op tafel, om half elf gaan we slapen. 

 

15 juli, zondag, na het ontbijt gaan we naar de kerk waar onze Maria(70j) preekt, maar nu is Bea erbij 

en Bea is iemand die Nederlands gestudeerd heeft, ze zit naast ons in de bank en heeft de 

Nederlandse tekst op haar telefoon staan, ondertussen vertaalt ze ook waar de dominee het over 

heeft, en dat is over de verleiding in de woestijn.  

 

Na de kerk gaan we,hoe kan het ook anders, eten,er zijn een aantal kerkgangers, die mee blijven 

eten,waarschijnlijk gebeurt dat iedere zondag zo,er is een legertje vrouwlui,waaronder Monica,in de 

keuken bezig om alles in orde te maken.  



 

Na de middag bezoeken we een verzorgingstehuis in de buurt en wij geven daar ook nog wat spullen 

af o.a. een rolstoel en incontinentie materiaal. Lazlo is onze begeleider.  

 

Daarna laat Lazslo ons de wijnkelder buurt zien en we gaan naar een dode tak van de Donau. 

Vervolgens  gaan we eten,we drinken nog wat en Dinand en Marginus gaan zwemmen, ja heus ze 

gaan het zwembadje in, Roelof, onsportief als hij is, houdt minstens 5 meter afstand van het 

zwembad, het zou anders zomaar kunnen gebeuren dat ook hij in het zwembad te vinden is, hem 

werd veelvuldig de hand gereikt, maar daar trapte hij niet in, de zeikerd. 

 

Om 22:00 uur gaan we slapen. 

16 juli, maandag, al vroeg zitten we aan het ontbijt en om 8 uur vertrekken we uit Bölcske, er is 

vergeten om Maria te betalen voor ons verblijf en dus moeten wij omkeren en terug rijden. Maria 

keek verbaasd, zijn ze er nu al weer weer en ik dacht nog wel, dat ik van ze af was. 



                                        

 

Daarna rijden we richting Zerind, waar we om 14:00 uur aankomen, kmst 393607, bij Jozsef, hij zit 

net met zijn voeten in een bak water, hij voelt zich betrapt en Elisabeth is op dat moment niet thuis. 

We praten eerst even wat bij en Jozsef zet koffie en er is, hoe kan het ook anders, Palinka. 

 

 

 

We laden uit en eten en drinken het e.e.a. we bekijken samen oude foto’s van 2009, toen waren wij 

drieën hier ook en we lachen wat af. Om 23:00 uur gaan we slapen. 

 

 

17 juli, dinsdag, om 9 uur opstaan. We gaan douchen en dat was net op tijd, want er was een 

waterleiding in het dorp kapot gegaan en er kwam, vlak na het douchen, geen water meer uit de 

kraan en dat bleef de rest van de dag en de volgende dag zo. Toen bleken de oude race kakdozen nog 

uitstekend te voldoen, je hoeft zelfs niet door te trekken en de stank blijft voornamelijk buiten. 



We gaan ontbijten en doen het lekker rustig aan, het weer is warm bijna te warm, dus we zijn veel in 

de schaduw te vinden, wel laat Jozsef ons nog een project, ondersteunt door onze stichting, zien op 

het kerkhof, daar hebben ze een aula gemaakt, om de overledene op te kunnen baren en de familie 

kan er dan omheen zitten. 

 

                             

 

We maken daarna nog een wandeling langs de de rivier de Crisul Negru en lopen terug door het 

dorp, er staan diverse bouwvallen. 

 



                                            

We bekijken ook de kerk nog even en zitten met Jozsef en Elisabeth te kletsen, Jozsef gaat in 2020 

met emeritaat en hij heeft al een huis gekocht in Hongarije in het plaatsje Buj,we krijgen nog een 

buitje regen en om 22:00 uur gaan we naar ons onderkomen en praten nog wat na,daarna slapen. 

Het was een rustige dag voor ons. 

 

18 juli, woensdag, na afscheid genomen te hebben van Jozsef en Elisabeth rijden wij al vroeg,8:20 u, 

richting Carei, om goed 11:00 zijn we bij Franz en Katharina, km 393768, Franz is er niet en de bel 

doet het ook niet, dus staan wij voor een dichte poort met aan de binnenzijde twee honden die te 

keer gaan, maar zoals later bleek waren het hele vriendelijk honden, net op dat moment komt Franz 

thuis, we drinken koffie. 

                                                                    



 
 

Wij wachten op Bumerac en Aron uit Lovipetri, die komen o.a. een grasmachine ophalen die wij bij 

ons hebben, we eten wat en na de middag gaan we de auto uitladen bij het depot, we stallen daar de 

aanhanger, het is een bewaakt terrein. 

 

 

We  gaan naar onze slaapplaats, een prachtig gebouw, bij de kerk, met vergader ruimten, museum 

over Bijbels en een aantal slaapplaatsen douches en Wc’s. We gaan eten bij Franz en Katharina, we 

kletsen nog wat, want Katharina wil meer kleren ontvangen uit Nederland, want de bevoorrading van 

het winkeltje dreigt te stagneren. Om 21:00 uur gaan we weer naar onze slaapplaats, op weg hier 

naartoe, stonden we aan de verkeerde poort te rammelen. En de honden, van de omringende buren, 

maar blaffen. 

Om 22:30 uur gaan we slapen, vandaag af en toe een buitje gehad, in onze slaapkamers bleken veel 

muggen te zitten en die hebben ons gestoken ook, maar ze vonden Marginus veruit het lekkerst. 

19 juli, donderdag, om 8:00 uur opstaan, het weer ziet er iets minder uit vandaag, om 9:00 uur 

ontbijten bij Franz, daarna gaan we naar de winkel en laden 45 dozen voor Adoni, tanken in Carei, bij 

km 393784.  



 

                                       

In Adoni worden we goed ontvangen door een aantal dames voor de catering en de dominee Bodnar 

Lajos (zeg maar Ludwig), interessant detail, deze dominee is nog vrijgezel, dus als er nog Nederlandse 

dames zijn, die dit lezen en zich geroepen voelen om dominees vrouw in Hongarije te worden, laat 

het even weten. 

        

Het eten bestond uit maaltijdsoep, met maaltijdsoep bedoel ik ook echt maaltijdsoep, je kon niet om 

het vlees heen scheppen, zoveel zat er in, een soort donuts en een knots van een meloen, met 

tussendoor uiteraard Palinka koffie en frisdrank/water, nee het ontbrak ons aan niets. 



 

Daarna gaan we naar Franz’s huis voor koffie, dan weer naar de winkel om 45 dozen op te halen voor 

Salacea, na aankomst worden we ontvangen door de dominees vrouw en is er Palinka, koffie en 

water, we gaan uitpakken, bekijken de kerk en daarna gaan we nog even naar de buurvrouw, een 

oude bekende van Marginus. 

       

 

Daarna via een andere weg terug naar Carei we tanken opnieuw kmst 393994, 16,9 liter 

Vandaag een paar buien gehad. We gaan eten bij Franz en Katharina, om 22:00 uur gaan we naar 

onze slaapplaats, om 23:00 uur gaan we slapen, nu met de ramen dicht m.u.v. de ramen die voorzien 

zijn van een hor. 

20 juli, vrijdag, om 6:00 uur opstaan we ontruimen ons verblijf en zijn om 7:00 uur bij Franz en 

Katharina, we ontbijten, nemen afscheid, halen de aanhanger en om iets voor 8:00 u Roemeense tijd 

rijden we, kmst 394000, na een kwartiertje zijn we bij de grens en daar ging het allemaal redelijk 

soepel. De douane deed niet moeilijk. 



Na een uurtje zijn we bij de M3 en het eerste stuk rijdt rustig, we kiezen de route door Boedapest en 

dat was geen slimme keuze, het was druk maar alles komt goed, we rijden verder en tanken bij Tata, 

bij de Tesco, km 394378, 21,68 liter. Bij de Oostenrijkse grens worden we nog gecontroleerd bij 

Wenen nog file, maar verder een rustige rit. 

Bij Oed opnieuw getankt en nu vol, km 394699 63,64 liter. Marginus mist een stoeprand niet en gaat 

plat op zijn snuffert, hij houdt er niets aan over gelukkig. 

Verder rijden we goed door en om 19:00 uur zijn we bij onze overnachtplaats. Marginus levert de 

sleutel in en krijgt prompt een standje van de bazin, we eten wat, drinken nog wat en om 22:30 uur 

gaan we slapen 

 

21 juli, zaterdag,6:00 uur loopt de wekker af, natuurlijk is Marginus al lang op. We staan op, 

ontruimen de kamer, gaan ontbijten en leveren de sleutel in, om iets voor half acht rijden we en 5 

min later staan we in de file, deze file is het gevolg van een ongeluk. Onze auto vertoont kuren, al van 

voordat we gisteren bij Boedapest reden, er branden 2 alarmlampjes en dat resulteert er in, dat de 

auto geen trekkracht heeft, met 60 km op de snelweg voel je je niet echt lekker, soms reden de 

vrachtwagens ons aan beide zijden voorbij, maar toch verloopt de reis verder voorspoedig, er zijn wel 

files, maar die staan aan de andere kant. We tanken bij km 395262, 63,51 liter. Om ongeveer 18:45 

uur zijn we thuis bij Marginus, Erik is daar aanwezig, Dinand brengt Roelof naar huis en neemt zelf de 

bus mee, die gaan wij maandag 23 juli, samen schoonmaken bij Dinand voor de deur, na afloop 

brengen Roelof en Marginus de auto weer naar Enter. Einde van een geslaagd hulptransport naar 

Hongarije en Roemenie. 


