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Vrijdag 20 oktober.
Vrijdagmorgen om 04.00 uur vertrokken vanaf casa Janssen.
Bedoeling was 3.30 uur maar dat lukte niet helemaal.
Jan trapt af en neemt de eerste kilometers (vertrekstand:
362830) voor zijn rekening. Rond 6.15 uur een eerste stop
gemaakt. De reis loopt voorspoedig. We nemen de route
Enschede-Munster-Frankfurt via de 1 en de 45. Beetje
heuvelachtig maar wel lekker rustig. Enigste vervelende is dat
Anton steeds de baustellen opzoekt.
Rond 9.30 uur weer een stop gemaakt nadat
er 425 kilometer onder de wielen
doorgegleden zijn. Ook tijd om de tank maar
weer eens vol te gooien. Bij vertrek was deze
niet geheel gevuld.
Na de tank en sanitaire stop neemt Marry het heft oftewel het stuur in handen en begint aan haar
eerste kilometers met de bus met onze nieuwe aanhanger. De aanhanger rijdt er mooi achter. Wel
moet je er aan denken dat deze breder is dan de bus en bij bochten binnendoor komt. Dus even
opnieuw leren rijden met deze door Hotra gesponsorde aanhanger.
Goed 12 uur vertrekken we weer, na gestopt te hebben om even de beentjes te strekken, met Jan
achter het stuur. In een heerlijk zonnetje rijden we door en tanken bij Donautal de bus nog even
helemaal vol. Onderweg wel enkele baustellen en een (langzaam rijdende) file naar aanleiding van een
ongeluk. Toch lukt het om rond half drie bij Donautal te zijn.
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Om drie uur wordt de reis weer hervat met dit keer ons Toontje achter het stuur. Kwart over drie
passeren we de grens met Oostenrijk en beginnen we aan de laatste etappe tot
het pension in Mosonmagyarovar. Hopelijk blijft het zo mooi gaan en kunnen we
rond 19.30 uur daar zijn. Even acclimatiseren en dan maar de “vervelende” gang
maken naar het restaurant Nabop. Zal vast goed komen.
Rond 18.00 uur vindt Anton het goed voor vandaag en stuurt naar een
parkeerplaats. We zijn lekker opgeschoten maar een aantal ongelukken op de M1 hebben toch voor
wat oponthoud gezorgd. Toch loopt het allemaal voorspoedig. Na even de benen gestrekt te hebben
en het noodzakelijke sigaretje gerookt te hebben stappen we weer in en rijdt Jan de laatste 170
kilometer naar Mosonmagyarovar.
Aan de grens met Hongarije moet er nog wel even een nieuw vignet gekocht
worden voor onze nieuwe aanhanger. Een tien dagen vignet kost 13 euro. Ook van
belang voor de laatste reis van dit jaar door team Wierden. Aan denken om deze
aan te schaffen. Rond 19.30 uur rijden we Mosonmagyrovar binnen.
“Ons” pension “An die Haupstrasse” verwelkomt
ons op de gebruikelijke manier. Wilkommen und
da sind die zimmer. Twee mooie kamers hebben
we toegewezen gekregen waarvan een met een
compleet keukentje. Lekker handig de volgende
morgen bij het eten en smeren van de broodjes
voor onderweg. Goed geregeld. Helaas zijn de
kamers niet meer beschikbaar voor komende
vrijdag wanneer we hier weer gaan overnachten.
Dan moeten we het doen met een 4-persoons
kamer in het oude gedeelte. Ook goed hoor!
Na ons even opgefrist te hebben lopen we naar het reataurant Nabob. We
hebben het gehele restaurant tot onze beschikking. Niet erg gezellig en ook
niet zo goed als voorgaande keren volgens ons. Het eten was niet zoals we
gewend waren. De goulashsoep was prima, erg lekker. Het hoofdgerecht was
echter bijzonder. Waarschijnlijk te snel klaar gemaakt. Om 21.45 uur waren
we uitgegeten en wilden eigenlijk nog wel een toetje bestellen. Echter de
bedienende dame gaf aan dat het restaurant om 22.00 uur ging sluiten en hoe
we wilden betalen? Niet erg gastvrij. Maar snel afgerekend en weer terug naar
onze kamers. Vrijdag maar eens op zoek naar een ander restaurant.
Terug op de kamer hebben we nog maar een afzakkertje genomen. Gerda en Marry
doen zich tegoed aan een lekkere rosé en Anton en Jan ontfermen zich over de
whiskey die we gekregen hebben van Horsthuis uit Rijssen. Deze Kilchoan Sanaig is
zeker de moeite waard om stilletjes van te genieten. Dat hebben we dus ook maar
gedaan, hoewel stilletjes…. Tegen 23.30 dan toch maar het bed eens opzoeken en
genieten van een heerlijke nachtrust.
Zaterdag 21 oktober.
Om 6.30 is Marry alweer paraat. Na eerst een kop koffie met een sigaretje volgt de douche. Daarna
wordt er al koffie gezet voor onderweg. Rond 7.30 uur is ook Jan zover dat hij de douche onveilig
maakt. Letterlijk en figuurlijk! Een flinke glijpartij zorgt voor wat blauwe plekken links en rechts maar
verder lijkt alles goed. Toch wel glad zo’n douchvloertje. Ondanks dat alles is er echter weinig
medelijden. Hoongelach is Jan zijn deel. Welke redenen er allemaal aangevoerd worden ook door
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Anton en Gerda die rond 9.00 uur boven water zijn, zullen we hier in dit verslag maar niet
herhalen….
Jan en Marry lopen rond 8.30 uur naar de bakker om lekkere verse broodjes te halen. Zoals gezegd
zijn Gerda en Anton rond negen uur ook weer aanwezig en samen genieten we van een lekker
ontbijtje voorbereid door Marry. Gekookt eitje erbij en niets staat ons in de weg om rond 10.00 uur
de bus weer op te zoeken en de reis voort te zetten richting Zerind. 11.00 uur een eerste stop om
de bus weer van enige drank te voorzien. Daarna zet Anton de sokken er in en koersen we via
Budapest (M0) richting Szeged en van daaruit gaat het met een andere chauffeur richting de
Roemeense grens.
De grenzen stellen helemaal niets meer voor.
Aan de Hongaarse kant is niemand meer die
controleert. Aan de Roemeense kant worden
onze paspoorten nog wel even nagekeken maar
daarna kan het weer verder. Nog even een snelle
stop na de grenscontrole om de laatste 4
minuten van de dashcam even op te slaan. Zo
kunnen we later terugkijken dat de grens er niet
meer is. Hoewel, het uitgaande verkeer wordt
aan de Hongaarse kant wel streng gecontroleerd.
Dat zagen we trouwens ook al bij de grens
Oostenrijk-Duitsland en Hongarije-Oostenrijk.
Dat zou op de terugweg nog wel eens voor vertraging kunnen zorgen. Maar goed dat duurt nog een
klein weekje.
Rond 18.00 uur rijden we Zerind binnen. We weten dat Dénesz Joszéf
en Elisabeth niet aanwezig zijn maar Emise (koster?) staat ons al op te
wachten met de sleutel van het bijgebouw waar we zullen slapen.
Omdat we dus nog even alleen zijn geeft ons dat mooi de tijd om de
persoonlijke spullen uit te pakken en ons te installeren op de
slaapkamers. Daarna maar eens genieten van een welverdiend biertje of
wijntje.
Om 20.00 uur komt Joszef weer thuis. Hij was
bij een bijeenkomst geweest. Elisabeth komt
veel later thuis omdat zij met een groep
gemeenteleden naar Hongarije is om 500 jaar
Reformatie te herdenken. We worden hartelijk
welkom geheten en we zijn allemaal blij dat we elkaar weer zien.
Joszef neemt ons mee naar de pastorie en als eerste moeten we aan de Palinka. Het is even weer
wennen maar na een aantal Palinka’s wordt het steeds lekker. De dames zitten aan de
likeur. Ondertussen maakt Joszef nog gauw wat te eten. Hongaarse worstjes met
brood. Na zo’n reis en een beetje “vuurwater” smaakt dat allemaal wel weer. Eerder
dan verwacht kan Joszef Elisabeth ophalen van de bus en treffen we ook haar.
Wederom een hartelijke begroeting en we gaan nog even door met waar we mee
bezig waren. Palinka en wijn drinken. We brengen de hartelijke groeten over van
Tiny en Dick. Dat wordt gewaardeerd door Joszéf en Elisabeth. Als daarna ook nog
duidelijk wordt dat Jan een broer is van Tiny is het feest helemaal compleet. Gezellig worden er
allerlei wetenswaardigheden uitgewisseld. Ook hebben we het nog over de verhouding tussen Joszef
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en een goede bekende van ons. Joszef heeft er erg veel verdriet van hoe een en ander is verlopen.
De verhalen die de wereld in gestuurd zijn en die er voor gezorgd hebben dat Joszef, toen predikant
in Carei, verhuizen moest naar Nisipeni hebben hem en Elisabeth diep geraakt. Hoewel de zes jaar in
Nisipeni goed waren en zij daar fijn hebben gewerkt is de reden waarom nog steeds pijnlijk. Mede
omdat Joszef van alle verdachtmakingen onschuldig is bevonden. Maar zegt Joszef, betreffende
persoon is nog steeds van harte welkom en ik wil graag weer vrienden worden maar er zal even
gepraat moeten worden.
Toen was het inmiddels laat genoeg om allemaal naar bed te gaan. Echter niet voordat we op ons
“eigen” adresje nog een afzakkertje nemen. Ja je moet wat af en toe 
Zondag 22 oktober.
De volgende morgen bezoeken we de kerkdienst die om 10.30 uur begint. Vooraf om 9.00 uur
samen met Joszéf en Elisabeth ontbijten. Hoewel Anton en Gerda de avond
er voor aangeven dat zij wel op tijd wakker zullen zijn en de wekker wel
zetten maar dat dat eigenlijk niet nodig is moet Marry ze ’s morgens toch
wakker maken. Zelfs Jan zat toen al helemaal klaar in de keuken. Ja, op het
verkeerde horloge gekeken. Die had nog Nederlandse tijd……… Geen erg
originele smoes. Maar het lukt nog om 9.00 uur aan tafel te zitten.
Samen met Joszéf en Elisabeth eten we ons ontbijt. Tussendoor vertelt Joszef waar hij deze morgen
over zal gaan preken zodat we toch een klein beetje begrijpen waar het over gaat. De dienst is in het
Hongaars en dat is toch moeilijk te volgen. Ook zal er een kind gedoopt worden. Bijzonder om dat
ook eens mee te maken. Na de dienst worden we ook verwacht bij het “doopfeest” wat gebruikelijk
is na het dopen. Wij laten het maar op ons afkomen.
Om 10.30 uur start de kerkdienst en ongeveer 70 mensen zijn er aanwezig. Volgens Anton waren er
de vorige keer maximaal 30 dus dit valt weer mee. Zal waarschijnlijk ook met het dopen te maken
hebben. Om 11.30 uur is de dienst afgelopen en doet Joszef de mededelingen.

Er zou toch gedoopt worden? En daar komen ineens de doopouders met een aantal familieleden
aanlopen. Zij gaan voor het liturgisch centrum staan. Dan krijgen we opnieuw een kleine kerkdienst
waarbij ook het kind gedoopt wordt door het gieten van water uit een kannetje over het hoofdje van
de kleine. Nou ja kleine, hij is al 10 maanden. Mooi kereltje trouwens. Vooraf worden de doopvragen
beantwoord en zingt ook de gemeente een lied. Elisabeth zingt samen met drie meiden nog een lied
voor de doopouders waarna ze ook alleen nog een lied zingt. Beide liederen worden op viool
begeleid door Joszef. Twaalf uur is het dan allemaal achter de rug en verlaat iedereen de kerk.
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Voor Jan en Marry een lange zit maar Anton en Gerda voelen zich wat dat betreft helemaal thuis .
We gaan naar de pastorie en drinken er koffie. Joszef komt wat later want hij moet de officiële
papieren met de doopouders afwikkelen. Om 13.00 uur is het dan zover en gaan we op pad naar het
doopfeest. Elisabeth blijft thuis. Ze heeft een ontsteking aan het oog en dat maakt haar niet knapper
vindt ze. We moeten naar een dorp ongeveer 15 kilometer verder, en daar is in een zaal (Sala de
Evinimente Romana) het feest. Er zijn ongeveer 40 genodigden. Als we binnen komen feliciteren we
uiteraard eerst de doopouders met het dopen van hun zoontje. Daarna gaan we aan tafel en
beginnen we met een voorgerecht. Ondertussen zijn twee muzikanten bezig om de boel een beetje
op te vrolijken. Zo gaat het de hele middag door. Na het voorgerecht komt de soep, dan het
hoofdgerecht en ook nog een dessert.

Als klapstuk op het geheel komt er rond 18.00 een grote geboortetaart.
Als iedereen met de doopouders op de foto is geweest achter de mooie
taart, wij dus ook, wordt deze aangesneden en verdeeld onder de
genodigden. Ook wij moeten er aan geloven en nemen een stukje. Daarna
is dan het feest (voor ons) afgelopen en nemen we afscheid van de ouders.
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Om 20.00 uur rijden we Zerind weer binnen en worden we weer welkom geheten door Elisabeth.
Ondanks dat we al gegeten hebben moeten we er weer aan geloven om nogmaals een warme
maaltijd te nuttigen. Ondertussen worden er weer verhalen verteld en delen we
wetenswaardigheden uit. Dan komt het hoogte punt van de avond en moeten we mee naar de

wijnkelder. Hier genieten we van de jonge wijn die Joszef dit jaar gemaakt heeft. Ondertussen
worden we vermaakt met mooie verhalen die Joszef allemaal heeft meegemaakt.
Als het 22.00 uur is geweest spoeden wij ons weer naar de keuken en kijken we hoe
onze Max het er vanaf brengt in de formule 1. We gaan slapen in de wetenschap dat hij
derde is geworden maar maandag blijkt dat het helaas de vierde plaats moest worden.
Joszef heeft het einde van de race niet meer life meegemaakt. De zandmannetjes waren
hem te machtig.

Maandag 23 oktober.
Vanmorgen weer vroeg uit de veren want er moet ook nog wat uitgeladen worden. Voor acht uur
zijn we al bezig. In Zerind hoeft niet zoveel te blijven dus het is snel klaar. Om negen uur melden wij
ons in de keuken bij Joszef en Elisabeth om samen te ontbijten. Eerst moet de tafel nog klaar gemaakt
worden maar na een minuut of 10 is alles gereed en kunnen we ontbijten. Elisabeth heeft ook weer
gezorgd voor een gebakken eitje. Alles smaakt weer prima. Om tien uur nemen we in de stromende
regen afscheid van deze geweldige mensen en zetten ons reis voort richting Cernaton de Sus.
550 kilometer en goed 9 uur verder zijn we in Cernaton. We worden als gebruikelijk, hartelijk
welkom geheten door Szocs Lasló en Ilonka. Geweldige mensen en wat komen we hier graag. Eerst
even wat bijkletsen en toen samen gegeten. Ook hier is het weer
voortreffelijk voor elkaar en genieten we van rijst,
saus en heerlijke stukjes kippen en varkensvlees,
gepaneerd en gebakken. Na het eten drinken we nog
een afzakkertje en gaan daarna naar onze
slaapplaatsen in het bijgebouw. De bedden worden
ingericht en ook hier drinken we met ons vieren er
nog eentje en worden er verhalen verteld. Ook
weer gezellig om bij elkaar te zijn.
Tegen 12 uur zoeken we dan toch maar onze
bedden op.
Dinsdag 24 oktober.
Vanmorgen was Marry uiteraard weer de eerste die het daglicht kon verdragen. Daarna begonnen
ook de anderen tekenen van leven te vertonen. Het ontbijt staat gepland voor 10 uur en tegen die
tijd melden wij ons bij Lasló en Ilonka. Ook hier wacht ons weer een lekker ontbijtje waar we ons
tegoed aan doen. Op het programma staat vanmorgen een bezoek aan Malomkért. Deze stichting is
opgericht onder leiding van Lasló en Ilonka. Met hulp van Europees geld en hulp vanuit Nederland is
hier een mooi project van de grond gekomen. Link op facebook is:
https://www.facebook.com/malomkert.ro
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Een aantal personen hebben hier een werkplek gevonden. Men
probeert om mensen met een lichte beperking in te schakelen. In
Malomkért is er de mogelijkheid om als toerist te komen en
bijvoorbeeld brood samen te bakken of Tüköcskalacs, een
lekkernij om bijvoorbeeld bij de koffie te eten. Ook is er de
mogelijkheid om gebruik te maken van vergaderruimte en kunnen
er bijv. cursussen gegeven worden. Op het moment dat wij er
waren waren er ook 12 dames die een manicure cursus deden.
Met hen hebben we ook tussen de middag en ’s avonds gegeten.
Een bijzonder project welke Laszló en Ilonka veel werk hebben
opgeleverd maar waar ze ook veel voldoening uit krijgen. Ook
werd de watermolen aangezet en zorgde het rad er voor dat een
molensteen werd aangedreven welke tarwe vermaalde tot meel.
Mooi om te zien en ook mooi dat we mochten deelnemen aan
het broodbakken en Tüköcs kalacs bakken.

Om ongeveer 15.00 uur rijden we weer terug naar de pastorie. Nu maar eerst de aanhanger
uitpakken. Op het eind zijn we nog een aantal dozen kwijt die van de Wetering gebracht heeft voor
Laszló en Ilonka. Uiteindelijk na de halve bus leeggemaakt te hebben vinden we ze in de aanhanger. Je
moet het maar weten. Maar goed, de dozen zijn boven water en ook die opdracht is weer volbracht.
Na ons opgefrist te hebben duiken we weer op in de pastorie voor een kop koffie. Dan moet Lasló
nog even naar het mortuarium omdat er een gemeentelid is overleden. Morgen is de begrafenis.

8
Roemenië reis Gerda & Anton Janssen en Marry & Jan Draaijer 20 t/m 28 oktober 2017

Als Lasló weer terug is wordt hij gelijk weer op pad gestuurd om inkopen te doen. Vanavond moet
hij samen met iemand anders het vlees braden voor de gasten in Malomkért. Ook wij zullen daar mee
naar toe gaan en daar eten. Rond 18.30 uur is Laszlo terug en gaan we weer naar Malomkért. Daar
staan de borden al weer voor ons klaar en de 12 dames van de manicure cursus. Maar eerst moet
het vlees nog gebraden worden. Samen met de jongeman die daar werkt moet Laslo aan de bbq.
Eerst wordt deze goed warm gestookt en dat doen ze hier op hout. Geweldig mooi om te zien dat je
dus op hout heel goed kunt bbq’en. Mooie stukjes varkensvlees, kippenvlees, courgettes en
paddestoelen worden op de bbq geroosterd. Tussendoor moeten we ons maar enigszins van binnen
verwarmen met wat Palinka en/of wijn. Rond een uurtje of half negen is het dan zover en gaan we
eten. De manicure dames maken het ondertussen gezellig met een muziekje erbij en na de maaltijd
moet er ook gedanst worden. Ook nu lukt het Marry om met de predikant, in dit geval Laslo, te
dansen.

Een uurtje of elf is het dan genoeg en keren we terug naar de pastorie. Samen nemen we ook hier
nog een afzakkertje en zoeken we ons bed weer op. Na een geweldige mooie dag vallen we als een
blok in slaap.
Woensdag 25 oktober.
De volgende morgen is het weer vroeg dag want we gaan vandaag verder naar Carei. Om acht uur
zitten we aan het ontbijt bij Ilonka en Laslo. Nadat er na de maaltijd een deel uit de Bijbel is gelezen
door Laslo, 1 Korintiërs 13 met name vers 13: Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
meeste van deze is de liefde, gaat hij ons voor in gebed. Daarin dankt hij voor de goede contacten en
de hulp die vanuit Holland komt. Ook vraagt hij Gods zegen over onze reis. Dankbaar nemen we
daarna afscheid van Ilonka en Laszlo en wensen hen ook Gods zegen toe in hun werk. Dan toch maar
instappen en wegwezen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het kost veel moeite om de
bus de helling op te rijden om weg te komen. Uiteindelijk lukt met enige menskracht toch om een
gangetje te maken en blijven we rijden tot we de normale weg opdraaien. Met deze aanhanger is het
trouwens millimeter werk om bij Laslo en Ilonka te komen. Het kan maar houd niet over. Nu maar
weer ruim 500 kilometer sturen om ons te melden in Carei.
De hele dag kunnen we genieten van prachtig weer. Een mooie blauwe
lucht met de zon die heerlijk schijnt maakt de reis een stuk aangenamer.
Hoewel de temperatuur niet boven de 16 graden komt is het in de bus
aangenaam vertoeven. Tussendoor zorgen de dames voor de
broodnodige drankjes en hapjes. Al met al een hele fijne dag om te reizen.
Vanaf Tasnad richting Carei worden we nog even deftig door elkaar
geschud maar uiteindelijk arriveren we een paar minuten voor zes uur bij
Fransz en Katharina. Ook hier weer worden we hartelijk ontvangen.
Wat is het fijn om hen weer te zien. Voor Jan en Marry is het al een contact vanaf 1990 en vele
keren waren zij al in Carei bij de familie Sasz. Anton en Gerda kennen hen ook al vanaf 1992 maar
hebben hen minder vaak bezocht. Er volgt een discussie hoe lang het geleden is dat Jan en Marry in
Carei geweest zijn. Uiteindelijk kwam men uit op 5 jaar. Veel te lang geleden volgens Katharina.
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Volgens ons trouwens ook. De volgende dag blijkt echter dat het laatste bezoek van twee jaar
geleden was. Bij de opening van het mortuarium in Jankafalva. Dat viel dus nog wel mee.
Na de koffie zoeken we eerst het hotel op waar we zullen overnachten. Hotel Central zal ons
onderdak bieden. Als we ons daar melden komt een van de eigenaren ons hartelijk welkom heten.
Eerst moet echter nog de bus en aanhanger achter het hotel geparkeerd worden. De doorgang is
echter zo smal dat je vanaf de straat er niet in kunt draaien. Gelukkig is er tegenover de ingang een
grote onverharde parkeerplaats waar Jan de bus draait en zodoende recht voor de ingang komt te
staan. Stapvoets omdat aan beide zijden slechts enkele centimeters ruimte is rijden we de bus met
aanhanger achter het hotel. Prima plaats om te
parkeren! Dan maar eerst naar binnen met de
koffers en de kamers op zoeken. Het hotel is sinds
maart/april geopend en ziet er gewoon heel mooi
uit. De kamers zien er prachtig uit met royale
badkamer en slaapgedeelte met behoorlijk wat
ruimte er omheen. Mooi ingericht met meubels.
Perfecte plek om te overnachten. Per nacht ben je
ongeveer 55 euro per kamer kwijt. (2 personen)
Het ontbijt is inbegrepen bij de prijs. Dat is de deal
die Fransz met de eigenaar gemaakt heeft. Prima!!
Nadat we ons gesetteld hebben op de kamers vertrekken we lopend naar Frans en Katharina om
daar met elkaar te eten. Een lekkere wandeling na de hele dag in de bus te hebben gezeten. Jan heeft
echter nogal last van zijn knie, overgehouden na de glijpartij in de douche in Mosonmagyarovar. Maar
qua afstand is het prima te doen.
We eten vanavond eerst een heerlijk soep met daarna vlees en macaroni. Het smaakt heerlijk na zo’n
lange dag. En anders waarschijnlijk ook wel…… Tijdens het eten en daarna worden verhalen
opgehaald en discussiëren we over economische toestand van Roemenië. Mooi om zo bij elkaar te
zijn en ook terug te kijken op de bijzondere contacten / activiteiten die we al die jaren met elkaar
mochten beleven. Ook bespreken we ons (drukke) programma voor de volgende dag. Er worden
ook nog wat zakelijke dingen afgewerkt waaronder de overhandiging van de enveloppen voor de kerk
in Carei en de familie Sasz. Dankbaar wordt alles in ontvangst genomen. Toch zoeken we rond 23.00
uur ons hotel weer op om te gaan slapen. Uiteraard niet nadat we met elkaar nog even een drankje
nuttigen uit de minibar op de kamer. Dan wordt het echter tijd om naar bed te gaan. Heerlijke
bedden trouwens waarin je geweldig kunt slapen.
Donderdag 26 oktober
We ontwaken na een heerlijke nachtrust in dit hotel. Het is een pracht plek om te verblijven hoewel
het wel extra kosten met zich mee brengt. Maar het is niet anders. Na het ontbijt in het hotel
genuttigd te hebben manoeuvreren wij bus en aanhanger weer naar buiten en melden wij ons op
Nicolae Iorga 23 bij Fransz. Katharina is al aan het werk. We drinken een kop koffie met elkaar en
dan geht’s los! Allereerst naar het “lager” waar we het merendeel van de overgebleven lading
uitladen.
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Dan gaat het naar het ziekenhuis. Ook hier worden de zaken uitgeladen die hier naar toe moeten en
daarna drinken we met de directrice een kop koffie. Aansluitend krijgen we nog een kleine
rondleiding in het ziekenhuis en worden ons materialen getoond die nodig vervangen moeten
worden of waar gewoon een tekort aan is. Ook is de vraag om incontinentie materiaal erg groot. Jan
noteert een en ander en maakt ook wat foto’s zodat later duidelijk is wat er bedoeld wordt.

Dan stappen we weer in de bus en maken een kort ritje om te eindigen bij de psychiatrische
inrichting. Als we de poort binnen rijden worden we al bestormd door enkele bewoners. Hartelijk
worden we ontvangen en de bewoners zijn erg enthousiast. Samen met hen wordt ook hier een deel
van de lading uitgeladen. Ook moeten er natuurlijk foto’s gemaakt worden.
Dan neemt de directrice ons mee naar haar kantoor waar we een kop koffie aangeboden krijgen.
Ook hier wordt een enveloppe met inhoud achter gelaten en de directrice is zichtbaar aangedaan
door dit gebaar. Dankbaar neemt ze het in ontvangst en zorgt er voor dat een getekende “acceptatie
de donatii” weer meegenomen kan worden door Jan zodat ook dit verantwoord kan worden in
Enter.
Voordat we afscheid nemen moeten we eerst nog even een blik werpen in de ruimte waar de
bewoners creatieve dingen doen. De dames krijgen een bloem aangeboden die ze gemaakt hebben en
ook enkele zelfgemaakte kaarsen worden ons meegegeven.
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Dan nemen we toch afscheid om zodoende ook de rust te kunnen laten
weerkeren in het tehuis. Een van de bewoners doet verwoede pogingen om
uit het tehuis te komen maar dat zal helaas niet gaan. Al zwaaiend nemen ze
afscheid van ons en vervolgen wij onze reis deze dag naar een souvenir
winkel om een kleinigheid mee te nemen voor de familie ten Hove.
Ook dat lukt en dan richting de pastorie van de Reformierte Kirche Carei.
Het duurt even voordat ds. Tukacs Joszef ons de deur opent maar dan zijn
we toch binnen. Doel van dit bliksembezoekje is om te kijken naar een
bijbel. Niets bijzonders zou je zeggen maar in dit geval wel. Vanwege het feit
dat het 500 jaar geleden is dat de reformatie heeft plaatsgevonden en het 450 jaar geleden is dat
Karoly Gaspar de bijbel in Hongaars vertaalde, heeft men deze bijbel op de originele manier
herdrukt. Op papier wat toen gebruikt werd, de omslag van geitenleer wat toen gebruikelijk was en
drukletters en methode van toen is gebruikt. 200 van deze bijbels zijn er gedrukt. Het resulteert in
een bijbel die ongeveer 20 centimeter hoog is en 6,17 kilogram zwaar is. Ook de kerk in Carei heeft
zich zo’n bijbel aangeschaft welke 4000 euro kost. Met hulp van gemeenteleden en bedrijven is dit
bedrag bij elkaar gebracht en kon men een bijbel kopen. Mooi om dit op zo’n manier te herdenken.

Dan vertrekken we weer en op het programma stond een stop thuis bij Katharina en Fransze om iets
te eten. Echter onderweg is Fransz gebeld door ds. Jako Sandor uit Jankafalva dat hij ons verwacht
om samen iets te eten. Daarom besluiten we om niet in Carei te eten maar gelijk door te rijden naar
Jankafalva. Fransz moet wel even langs huis maar dan kachelen we weer door naar Jankafalva. Anton
is vandaag onze chauffeur en rijdt ons er veilig naar toe.
In Jankafalva worden we hartelijk begroet door
ds. Jako Sandor. We kennen hem al van
eerdere ontmoetingen. Na even bij gekletst te
hebben worden we uitgenodigd door ds.
Sandor om binnen te komen eten. Zijn vrouw
is hoogzwanger en ligt op bed vandaar dat ze
ons niet kan ontmoeten. Binnen enkele weken
zal ze een keizersnee ondergaan en zal een
zusje geboren worden voor hun 1e dochter.
De voorzitster van de kerkenraad is er ook en
verzorgt voor ons de maaltijd. Eerst een
lekkere soep en daarna kippenpoten met
macaroni. Het smaakt allemaal weer heerlijk.
Na de maaltijd halen we nog enkele zaken uit
de bus die hier in Jankafalva achter moeten blijven. Ook laten we weer geld
achter wat men kan gebruiken om met kerst wat voor de kinderen te organiseren.
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Ds. Jako Sandor is erg blij met de gebrachte spullen en de bijdrage. Hij bedankt ons hartelijk! Verblijd
ons nog met enkele flessen wijn en de dames krijgen ook nog een mooi wandbord mee. We bekijken
ook de kerk nog even en daarna is het weer in volle vaart verder naar ons volgende adres.
Dit keer is het Salacea waar Anton en Gerda al eerder kennis met de nieuwe predikant gemaakt
hebben. Voor Jan en Marry is dit de eerste kennismaking. Vanwege het feit dat de ds. om 18.00 uur
een dienst moet leiden is er niet veel tijd om samen te zijn. Ook hier staat er weer eten klaar. Dit
keer een soort van oliebollen die de vrouw van ds. Szabo Zsolt, Isidonia voor ons klaar maakt. De
oudste dochter, Rosa is er ook. Zij is ziek thuis van school welke zij normaal volgt in Debrecen. Zij
spreekt goed Engels. Even later komt ook dochter Anna uit school en de jongste telg, een zoon,
meldt zich even later ook. Hij is zijn bed maar uitgekomen. Nadat we weer iets gegeten hebben en
de formele plichtplegingen, enveloppe overhandigen en papieren tekenen geregeld hebben, nemen we
afscheid van de dames en kleine jongen en laat ds. Szabo Zsolt ons nog even de kerk zien. Deze is
prachtig gerestaureerd het afgelopen jaar en ziet er schitterend uit. Ook kijken we nog even op de
hangzolder waar nog originele banken staan. Prachtig om te zien.

Dan wordt het de hoogste tijd om te vertrekken en gaan we naar ons laatste adres Adoni.
In Adoni is sinds maart een nieuwe dominee. Ds. Bodnar Lajos. Hiervoor heeft hij al
12,5 jaar in een andere gemeente gestaan. Als wij aankomen is het net 18.00 uur
geweest en de klokken van de kerk luiden. Na enkele minuten komen de ds. Bodnar
Lajos, de presbiter en de kosteres naar buiten. De kerkdienst gaat niet door, er is
niemand op komen dagen! Dus is er tijd voor ons, dat is weer een voordeel.
Wij maken kennis met elkaar en ds. Bodnar neemt ons
eerst mee naar de kerk om deze te laten zien. Ook
hier een leuke kerk die recentelijk voorzien is van een nieuw dak. Ook
hier wordt volop gewerkt aan het opknappen van de kerk.
Indrukwekkend hoeveel gemeentes daar druk mee zijn. We bekijken de
kerk en bespreken met ds. Bodnar dat wij net een orgel in Carei gelost
hebben welke misschien wel iets voor hem is. Het orgel in de kerk
functioneert niet meer maar via een keyboard welke verbonden is met
het orgel kunnen ze toch muziek maken en dat klinkt zeer goed. Hij zal
samen met Fransz de komende tijd bekijken of het orgel in Adoni te
gebruiken is. Fransz en ds. Bodnar hebben al geregeld contact, ook
omdat ds. Bodnar al enkele keren in Carei is geweest om zaken uit te
zoeken en mee te nemen voor de gemeente van Adoni. Dan neemt
dedominee ons mee naar de pastorie en drinken we een kop koffie c.q.
thee met elkaar. Hoewel ds. Bodnar niet erg groot is, is zijn postuur het
tegenovergestelde. Dat mocht wel iets minder. Na ook hier weer een
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enveloppe te hebben overhandigt en getekende papieren mee terug krijgen is het tijd om naar Carei
te gaan. De dames zoeken nog wat cadeautjes bij elkaar om aan de dominee te geven. Samen met de
presbiter en koster moeten ze het maar verdelen. Ook hier zijn ze weer blij mee en dan nemen we
hartelijk afscheid. De dominee is blij met ons kennisgemaakt te hebben en hoopt dat de contacten
kunnen blijven. Tuurlijk kan dat!

Ondertussen is het al 19.00 uur geworden en zetten we na een lange en indrukwekkende dag koers
richting Carei. We zetten Fransz thuis af en gaan dan eerst even naar ons hotel om ons op te frissen
en bus en aanhanger te koppelen om de volgende dag weg te kunnen. Aansluitend wandelen we weer
richting Fransz en Katharina.
Katharina is ook thuis en we vertellen wat we vandaag allemaal gedaan en beleeft hebben. We laten
dat vergezelt gaan met een glaasje Palinka of wijn. Maar er moet ook gegeten worden dus rond een
uurtje of negen komt eerst de soep op tafel. Ook dit keer weer heerlijke soep. Voortreffelijk
gemaakt door Katharina. Na de soep krijgen we vlees met een soort macaroni maar dan in de vorm
van kleine bolletjes. Ook dit smaakt weer heerlijk. De dames wisselen het recept uit wat eigenlijk erg
eenvoudig is. Een belangrijk onderdeel is echter paprikapoeder. Echter geen gewone paprikapoeder
maar de paprikapoeder welke gemaakt wordt in het geboortedorp van Fransz. Elk jaar gaan ze daar
rond oktober/november naar toe en kopen dan enkele kilo’s van dit poeder voor henzelf maar ook
voor enkele kennissen. Marry en Gerda krijgen een pond mee om samen te delen. Ook bestellen we
een kilo welke dan de komende maanden wel een keertje in Nederland zal komen. Dat het bijzonder
is blijkt wel uit de prijs. 18 euro per kilo.
We praten nog over allerlei zaken maar dan wordt het ook vanavond weer tijd om naar het hotel te
gaan. We nemen al afscheid van Katharina want zij zal morgenvroeg al naar het werk zijn. Daarna
lopen we naar het hotel waar we tegen twaalven weer binnen zijn. Sommige gebruiken moet je niet
overslaan dus ook nu nog maar iets drinken met elkaar voor we naar bed gaan.
Vrijdag 27 oktober
Vanmorgen op een redelijke tijd het bed uit. Om 8.30 uur zitten we weer aan tafel om te ontbijten.
Na het ontbijt halen we de laatste spulletjes van de kamer en brengen dat naar de bus. Terwijl Jan en
Anton afrekenen gaan de dames nog even shoppen bij een kledingwinkeltje direct naast het hotel.
Anton start vandaag als chauffeur en manoeuvreert de bus en aanhanger van de parkeerplaats achter
het hotel. Aan de weg parkeert hij direct maar weer want de dames zijn nog niet in zicht. Jan loopt
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naar het winkeltje om uiteindelijk samen met Gerda en Marry weer naar buiten te komen. Nu nog
eerst even naar Kaufhaus om sigaretten in te slaan en eventueel whisky. Nou goede whisky hebben
ze niet maar met de sigaretten zit het wel goed. Marry slaat nog een paar sloffen in.
Nu voor de laatste keer deze reis naar Nicolae Iorga 23. Fransz heeft ondertussen bezoek gehad van
Szoltan die een aantal flessen palinka heeft afgegeven de wij weer moeten overhandigen aan Jan
Boerman. Ook dat komt hopelijk goed. We drinken nog een kop koffie met elkaar en dan nemen we
ook afscheid van Fransz. Om 10.30 uur rijden we weg richting de grens bij Usiceni.
Een stief kwartiertje later passeren we de Roemeense grens zonder iemand te zien. We stoppen nog
even in niemandsland om daar nog wat taxfree spulletjes te kopen. Het blijft bij sigaretten en een
paar goede whisky’s. Dan op naar de Hongaarse grens waar samen met de Roemeense douaniers de
controle wordt uitgevoerd. We moeten even geduld hebben maar dan zijn wij ook zo ver dat we
gecontroleerd gaan worden. Paspoorten, rijbewijs Anton en autopapieren moeten ingeleverd
worden. Daarna moeten bus en aanhanger geïnspecteerd worden. Aanhanger is geen probleem maar
de palinka voor Jan Boerman is voer voor discussie. Kein Palinka!! Klinkt het. Ja als het niet mag dan
moet je het er maar uit pakken. Maar dat doen ze niet. De beide douaniers gaan het hok weer in om
de paspoorten e.d. te controleren. Tussendoor komt de Roemeen nog weer terug en herhaalt: Kein
Palinka!! Wij halen de schouders maar op, sluiten de achterdeur van de bus en wachten maar rustig
af. Dom kiekn hooft ze oons nit te learn  Dan ineens staat de Hongaar met de papieren in de hand,
overhandigd die aan Anton als chauffeur, grinnikt een keer en dan klinkt het: Gute fahrt! Danke
schön antwoorden wij vriendelijk en rijden rustig Hongarije in. Het is dan inmiddels 11.30 uur
Roemeense tijd maar voordeel als je Hongarije ingaat is dat je een uurtje terug gaat. Dus 10.30 uur
rijden we verder richting Mosonmagyarovar.
Aangezien we redelijk wat tijd hebben besluiten we om maar door Budapest heen te rijden en niet
via de snelweg er om heen. Qua kilometers een stuk korter maar qua tijd zal het niet veel uitmaken.
Wel is het mooier rijden door Budapest dan over de snelweg.
Als we Mosonmagyarovar binnen rijden gaan we eerst even tanken.
Daarna melden we
ons weer bij het
bekende pension.
Dit keer niet de
nieuwste kamers
maar zo’n beetje
de oudste 4
persoonskamer.
Maar ook daar
zullen we heerlijk
kunnen slapen.
Eerst maar eens de benodigde spulletjes uitpakken die we voor een nacht nodig hebben. Als dan
iedereen ook weer een beetje opgefrist is gaan we op zoek naar een restaurant. Babob heeft
voorlopig even afgedaan. Vanuit het pension slaan we linksaf de hoofdstraat in. Volgens Anton en
Marry hadden ze daar enkele restaurantjes naast elkaar gezien. We lopen een eind de straat in, zien
van alles maar een restaurant? Ho maar, niet een. Jan blijft op een gegeven moment maar wachten
omdat hij teveel last krijgt van zijn knie. De anderen lopen door maar komen toch weer onverrichte
zaken terug. Dan maar eens een zijstraat inslaan. En warempel na een paar honderd meter vinden we
een pizzeria / restaurant. Het ziet er verlaten uit maar toch lijkt het wel wat dus we gaan maar naar
binnen. We zetten ons aan een tafel en na enige minuten komt er iemand die ons de kaart in de
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handen duwt. Die ziet er qua gerechten best goed uit dus we kiezen hoopvol wat uit en wachten op
de bediening om de keuzes op te nemen. Na 10 minuten is er nog niemand en Gerda gaat maar eens
op onderzoek uit. En ja hoor, dan komt eindelijk een jongedame die, naar wij hopen, de bestelling
komt opnemen. Helaas blijkt dat niet zo te zijn. Ze maakt ons duidelijk dat ze eigenlijk niets hebben
om ons aan te bieden. Bij de eerste aanblik van deze dame had Gerda de keuze trouwens al gemaakt,
wegwezen! Ze zag er op z’n minst gezegd niet erg netjes uit. Beetje gefrustreerd omdat ze ons daar
een kwartier hadden laten zitten stappen we op en lopen weer een stukje verder en zien een volgend
restaurant. Hier zitten aardig wat mensen binnen en het ziet er sfeervol uit. Dat moet wat zijn! En
dat is het ook. Ontspannen genieten we een biertje en wijntje en bestellen als voorgerecht allemaal
de goulashsoep. Heerlijk smaakt die. Het hoofgerecht is ook erg goed voor elkaar maar het lukt ons
niet om alles op te krijgen. Toch neemt Jan nog een toetje, kastanienpuree! Dat hoort er bij op deze
transporten.

We blijven nog even zitten en nemen nog een drankje waarna we weer naar het pension wandelen.
Ook hier, op deze laatste avond, genieten we op de kamer van een afzakkertje voor we het bed
induiken. Morgen vroeg op en een lange reis voor de boeg.
Zaterdag 28 oktober
Voor zes uur is Marry zoals gewoonlijk de eerste die uit bed is en onder de douche duikt. Jan volgt
daarna en ondertussen worden er ook tekenen van leven ontvangen van Anton en Gerda die de
douche gebruiken in de hal. Marry maakt de koffie weer voor onderweg en nadat we alles ingepakt
hebben, afgerekend hebben met de eigenares wandelen we naar de bus en pakken alles weer in. Om
kwart voor zeven zetten we de reis voort richting de ons bekende bakkerij. Hier kopen we lekkere
Hongaarse broodjes, wat beleg er bij en wat flesjes water voor onderweg. Een paar minuten voor
zeven is het dan zover en zetten we koers richting Nederland. Echter, de afgelopen dagen hebben we
het verzoek gekregen om een hotel in Neuenhausen, bij Wiesbaden, te bezoeken. Daar zouden
matrassen en beddengoed klaar liggen die opgehaald mochten worden. Voor ons is het niet duidelijk
waar dit contact zo ineens vandaan komt maar wij zijn de beroerdste niet en nemen ook deze
opdracht op ons. Voor het zover is moeten er eerst al 800 kilometer gereden worden en daar zetten
we ons dan maar voor.
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Zowel de grensovergang Hongarije-Oostenrijk als ook Oostenrijk-Duitsland kunnen we zonder
noemenswaardige vertraging passeren. Wel zijn er uitgebreide controles maar die mogen wij voorbij
rijden.
Na de nodige stops voor tanken en het verzorgen van de inwendige mens bereiken we rond 18.00
uur het N-hotel in Neuenhausen. Het is eigenlijk niet omrijden want het ligt slechts 1 kilometer van
de A3 af. Dus dat valt nog weer mee. Jan gaat maar eens naar binnen om te informeren of we
matrassen en toebehoren kunnen laden en waar we dat dan doen moeten. Wat is het mooi dat dan
ook nog alles klopt! Er is nog even wat onduidelijkheid waar we nu moeten laden maar met het
nodige manoeuvreerwerk van Anton krijgen we de aanhanger toch op de goede plek. Wel een beetje
een steile helling dus maar afwachten hoe we weer wegkomen. We
worden begeleid door Angelika Wiegärtner. Zij is Hausdame van het
hotel en is verantwoordelijk voor het facilitaire proces waaronder de
vervanging van meubilair en toebehoren. Een hele lieve en behulpzame
dame die graag nog veel meer voor ons wil doen. Belangrijk om dit
contact te onderhouden.
Na de kennismaking dus maar aan het werk en moet er stevig
aangepoot worden om alles te laden. Door een misstap van Jan waardoor hij nog meer hinder
ondervindt van zijn knie, moeten de andere drie het karweitje maar klaren. Dat doen ze trouwens
naar behoren! De matrassen passen net niet allemaal in de aanhanger. Een vijftal blijft verdrietig
achter. Ook de bus is weer goed gevuld met het beddengoed. Mooi spul allemaal!!

Nadat alles geladen is krijgen we een lekker bakje koffie van Angelika en is
het tijd om afscheid te nemen.
Rond 19.45 uur neemt Jan het stuur in handen en rijdt de volle combinatie
de heuvel op en lukt het om in een keer weg te rijden. Op het vlakke
stappen ook de andere drie passagiers in en kunnen we beginnen aan de
laatst 400 kilometer richting home sweet home.
Ondanks de hevige regenval lukt het toch aardig om door te rijden. Moe
maar voldaan en terug ziend op een fantastische reis arriveren wij
zondagmorgen 29 oktober 0m 0.45 uur weer gezond en wel in Rijssen aan
de Casparus B.J. Landweerlaan. Nadat we de persoonlijke spulletjes van
Gerda en Anton uitgeladen hebben besluiten we om ook vanavond maar in traditie af te sluiten met
een drankje. Dankbaar kijken we met elkaar terug op een geweldige reis. Veel indrukken op gedaan,
veel adressen bezocht en vele gesprekken gevoerd. Op nieuw moeten constateren dat onze hulp
nodig blijft en door de mensen in Roemenië ontzettend gewaardeerd wordt en zij spreken ook
allemaal zonder uitzondering uit om door te gaan met dit werk. Dat moeten we dan maar doen……
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Dan is het tijd om van elkaar afscheid te nemen en gaan Marry en
Jan naar hun eigen huisje aan de Trompstraat. Vele kilometers zijn
er afgelegd in acht dagen. Om precies te zijn: 4628 kilometers.
Dinsdag 31 oktober
Nadat maandag Marry de bus van binnen al schoon heeft gemaakt
is het dinsdag de buitenkant van bus en aanhanger aan de beurt.
Mooi dat bij Sanderman nu de mogelijkheid bestaat om met de bus
door de wasstraat te gaan. Dat scheelt weer in het eigen
poetswerk wat gedaan moet worden 
De aanhanger moet nog wel met de hand gewassen worden maar
daar weet met name Marry wel raad mee. Na een tijdje zien de
bus en aanhanger er weer spic en span uit en gereed voor de
volgende reis of het ophalen van goederen.
En daarmee is de reis definitief tot een einde gekomen!
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