
EEN DAGJE UIT 
De diaconie van de locatie Abdijkerk organiseerde op 29 mei 2018 weer ‘een dagje uit’ . Ruim 50 
personen – waaronder de beide dominees Wietske Verkuyl en Michiel Aten - reden met de bus om 
8:30 uur naar de provincie Gelderland. In Bennekom werd het Kijk & Luistermuseum bezocht. 
 

 
 
Wij begonnen het bezoek met een kop koffie en gebak.  
Men laat de bezoekers graag zien en horen hoe mensen van muziek genoten toen er nog geen 
elektriciteit was. In dit museum konden de diverse mechanische orgels worden beluisterd. De 
collectie was uitgebreid en ook door middel van videopresentaties konden de bezoekers kijken 
hoe in de vorige eeuwen naar muziek kon worden geluisterd.   
De speeldozen waren afkomstig uit Zwitserland, Duitsland, België en Amerika.  
 

 
 
De luisterzaal met de orgels 
 



In het ‘ouderwetse’ winkeltje kon drop e.d. worden gekocht en stonden de producten verpakt 
zoals men dit in de 20e eeuw deed bij zeep en chocolade. Er waren ook kruidenierswaren te koop 
waaronder gort, suiker en boekweit 
 

 
 
Vervolgens werd het gezelschap vervoerd naar het Restaurant De Ruggestee in Hoenderloo op de 
Veluwe. Na een warme maaltijd werd met de bus een bustour gemaakt naar de diverse dorpen en 
Apeldoorn. 
 

 
 
Interieur van De Rugstee 
 
Om 16:00 uur stond de borrel koud en klaar. Helaas moest men al om 17:00 uur in de bus zitten 
en reed de chauffeur weer naar Loosduinen. Iedereen had zich prima vermaakt en men kon 
uitgebreid gedurende de dag met elkaar praten, van de natuur genieten en samen eten en 
drinken. Toch moesten wij met de bus naar huis.  
Het was nog steeds mooi weer en voor de molen in Loosduinen stapte iedereen uit de bus en ging 
naar huis. Dankzij de inspanningen van het organisatiecomité was het een gezellige dag geweest 
en verheugt men zich al op het uitje in 2019. 
 


