
Nescio Natuurdagtochten
Meest Aantrekkelijke Plaatsen (MAP)

nvt datum vertrek vervoer einddoel route terug opmerkingen N

x maandag 26 december 1955 brabant
x zaterdag 24 december 1955 brabant
x vrijdag 23 december 1955 eindhoven
x maandag 12 december 1955 rotterdam
x maandag 5 december 1955 rotterdam
x zondag 30 oktober 1955 rotterdam

dinsdag 11 oktober 1955 x x zicht op de Sinterklaaskerk

maandag 10 oktober 1955 10.43 bus via Abcou, loenen,vreeland 12.00

zaterdag 8 oktober 1955

maandag 3 oktober 1955 10.30 het ware leven
x zondag 2 oktober 1955 uithoorn tot het leven teruggeroepen
x donderdag 22 september 1955 artis

woensdag 31 augustus 1955 10.12 bus Muiderberg betlem, hakkelaarsweg 12.30
dinsdag 23 augustus 1955 bootje Willemssluis waterterrasje van het stationnetje

woensdag 17 augustus 1955 11.00 fiets Zuiderzee 12.30
x vrijdag 12 augustus 1955 t kerkje
x donderdag 11 augustus 1955 t kerkje
x woensdag 10 augustus 1955 bus Bergen
x vrijdag 5 augustus 1955 t kerkje
x donderdag 4 augustus 1955 auto Groet
x zaterdag 16 juli 1955 trein Delft
x vrijdag 15 juli 1955 trein rotterdam groet aan Vreeland en Loenersloot

donderdag 23 juni 1955 10.30 bus Muiderberg betlem, muiden, brink, hakkelaarsweg, weesp
x donderdag 16 juni 1955 maastricht
x woensdag 15 juni 1955 brabant
x dinsdag 14 juni 1955 brabant
x maandag 13 juni 1955 rotterdam
x zaterdag 11 juni 1955 rotterdam
x woensdag 8 juni 1955 friesland
x dinsdag 7 juni 1955 10.30 bus zuid laren
x zaterdag 4 juni 1955 auto groningen

woensdag 1 juni 1955 10.42 bus Kortenhoef loenersloot 13.00 verwijzing naar 11 mei
woensdag 11 mei 1955 9.42 bus Kortenhoef loenersloot gemopper

x zondag 8 mei 1955 limburg belgie
x vrijdag 6 mei 1955 eindhoven

x zondag 1 mei 1955 rotterdam
donderdag 28 april 1955 11.05 bus hakkelaarsbrug muiderberg op de brink 13.00 tijdloze wolken

vrijdag 15 april 1955 11.30 auto abcou, vreeland, driesprong, vecht 15.00 medelijden met de doden
woensdag 13 april 1955 10.15 bus loenersloot 12.00 Koffie met eitje. Het meisje

maandag 11 april 1955 12.30 auto Muiderberg het zwellende hart
x zondag 10 april 1955 9.15 auto rotterdam 19.30

woensdag 6 april 1955 10.30 bus Muiderberg betlem, brink, merwedekanaal 13.00 confrontatie met de beuken, als een ander zelf
zondag 3 april 1955 12.50 auto loosdrecht abcou, baambrugge,vreeland,kortenhoef 14.20 Talloze lammetjes

x zaterdag 2 april 1955 amsterdam
vrijdag 11 maart 1955 10.42 bus loenersloot vreeland, loenen 13.00 zelfde weer als Donderdag

donderdag 10 maart 1955 10.30 bus Muiderberg hakkelaarsbrug, de brink 13.00 het echobos alsof ik tegenover mezelf stond
dinsdag 1 maart 1955 10.14 bus Kortenhoef loenersloot (ei) 13.00 heen en weer

dinsdag 22 februari 1955 10.43 bus loenersloot koffieloodsje (ei), abcou heen en weer; boos: god zal ze eeuwig gloeiend etc.
dinsdag 1 februari 1955 10.43 bus loenersloot koffieloodsje (ei), abcou
vrijdag 28 januari 1955 10.43 bus loenersloot 12.30 heen en weer

nvt datum vertrek vervoer einddoel route terug opmerkingen N
vrijdag 31 december 1954 11.05 bus loenersloot gekookt eitje 12.30

x dinsdag 28 december 1954 terug
x vrijdag 24 december 1954 brabant

donderdag 23 december 1954 brabant via Abcou, baambrugge, loenersloot Kapelletje met de goue bal
donderdag 18 november 1954 bus Muiden 11.30 Heen en weer; gekeken

dinsdag 9 november 1954 9.43 bus hilversum via loenersloot (een eitje), kortenhoef 13.00 geen nymphen in Vreeland
x dinsdag 2 november 1954 nieuwendam

dinsdag 12 oktober 1954 bus hilversum via loenersloot, kortenhoef, graveland 13.00 het zwarte tijdloze paard 
vrijdag 8 oktober 1954 kortenhoef cafétje mythologie met nyphen

x maandag 27 september 1954 terug
x zondag 19 september 1954 brabant via limburg 19 t/m 27

dinsdag 14 september 1954gebruikelijke bus kortenhoef Fortje van Abcou  Moet ik nog weer gaan ?
dinsdag 7 september 1954 10.00 bus hilversum laren, trompenberg, witte cafe plek voor bussum

maandag 6 september 1954 kortenhoef eitje, nymphenwei, alles had op mij staan en liggen wachten
x zaterdag 4 september 1954 schellingwou

donderdag 2 september 1954 10.30 fiets abcou diemen, weesperkarpel,trein terug veel details over eten en winkelen
woensdag 1 september 1954 varen sluis over ij terrasje zicht op de Sinterklaaskerk

x zaterdag 28 augustus 1954 varen sluis over ij

vrijdag 27 augustus 1954 10.15 bus kortenhoef smit en  eitje 13.00

donderdag 26 augustus 1954 9.15 bus kortenhoef loenersloot (paard eitje), vreeland 13.00

donderdag 19 augustus 1954 10.30 bus laren via hilversum, kortenhoef, loenersloot 15.30 met auto terug
x zaterdag 14 augustus 1954 Egmond
x vrijdag 13 augustus 1954 schagen
x maandag 9 augustus 1954 enkhuizen
x zondag 8 augustus 1954 bergen schoorl egmond groet vanaf 3 aug 
x dinsdag 3 augustus 1954 groet
x maandag 2 augustus 1954 westerveld

woensdag 21 juli 1954 10.00 bus Muiderberg via muiden, betlem, hakkelaarsbrug aan zee bij cafetje
x zaterdag 10 juli 1954 Het kalfje
x woensdag 7 juli 1954 bergen
x dinsdag 6 juli 1954 bergen

donderdag 1 juli 1954 10:19 bus loenersloot abcou 11.30 Kapelletje met de koperen knop; Moe
maandag 21 juni 1954 17.45 bus kortenhoef vreeland, loenen, vreeland, loenersloot 20.45 Beyer, met Os speciaal

donderdag 17 juni 1954 11.00 bus muiden betlem, brink, merwedekanaal 12.00 even heen en weer
x dinsdag 15 juni 1954 terug
x maandag 14 juni 1954 groningen
x zaterdag 12 juni 1954 groningen drente

donderdag 10 juni 1954 17.45 bus kortenhoef 21.00 weer geheel opgenomen
woensdag 9 juni 1954 16.45 bus kortenhoef ouerkerk, baambrugge 20.00 Beyer, stil,  1907 verbonden met 1954

x maandag 7 juni 1954 ouderkerk met kleine jan
x vrijdag 4 juni 1954 kinselmeer
x donderdag 3 juni 1954 hortus
x woensdag 2 juni 1954 marken volendam lang verhaal !
x maandag 31 mei 1954 Willemssluis

woensdag 26 mei 1954 10.00 bus Muiderberg betlem,muiden, brink, 13.00 cafetje van het aapje

waterterrasje van 
het stationnetje
Loenersloot en 
Kortenhoef
waterterrasje van 
het stationnetje
waterterrasje van 
het stationnetje

Loenersloot en 
Kortenhoef

Door muiden, hakkelaarsbrug, vecht (WZ) 
weesp, gaasp

twee ochtenden die in mijn herinnering zijn 
samengevoegd tot een wonder 
Volmaakte nazomer; molen bij de Angstel, in 8 uur jaren 
beleefd. Kortenhoef/loenersloot je kunt er ..voor inruilen 
en 1 gulden toe 



nvt datum vertrek vervoer einddoel route terug opmerkingen N
dinsdag 25 mei 1954 9.43 bus loenersloot ouerkerk, baambrugge,loenen,loosdrecht 12.30 rondrit; s avond naar het soppie

x zaterdag 15 mei 1954 amsterdam
vrijdag 14 mei 1954 10.30 bus muiden grachtje, slot 13.30 vanaf bussenpleintje; dure koffie

x woensdag 12 mei 1954 terug naar Jeruzalem
x maandag 10 mei 1954 brabant
x vrijdag 7 mei 1954 limburg
x woensdag 5 mei 1954 eindhoven
x dinsdag 4 mei 1954 amsterdam
x zaterdag 1 mei 1954 terug
x vrijdag 30 april 1954 brabant aalst
x donderdag 29 april 1954 brabant nuenen
x woensdag 28 april 1954 brabant leende
x dinsdag 27 april 1954 brabant valkenswaard
x maandag 26 april 1954 tilburg
x zondag 25 april 1954 brabant hilvarenbeek
x maandag 24 mei 1954 brabant
x 24 april – 1 mei brabant apart vermeld

dinsdag 13 april 1954 bus muiden het ochtendhuisje bij de brug heen en weer
maandag 5 april 1954 10.30 bus Muiderberg hakkelaarsbrug, rechthuis 12.00 in een wereld die we zelf hadden gemaakt

dinsdag 23 maart 1954 bus Muiderberg door muiden, dure kerkhof 12.30 geschreven op 26 mrt
x zaterdag 20 maart 1954 de reiger schreewt

woensdag 10 maart 1954 9.43 bus hilversum loenersloot, vreeland,loosdrechtse plas 13.30 de ijzeren drol
dinsdag 6 april 1954 10.30 bus muiden keulse vaart, gaasp, terug de gouden weg, daarna zilver

x maandag 1 maart 1954 5.30 thuis hoofdpijn
x vrijdag 26 februari 1954 bergen
x 5 feb – 9 feb amsterdam koud dooi

donderdag 4 februari 1954 10.15 bus loenen ouerkerk, loenersloot 10.30
x maandag 25 januari 1954 winter

maandag 18 januari 1954 10.30 bus Muiderberg hakkelaarsbrug, de brink, door muiden 12.30 de vallei der dichte nevelen (Betlem)

vrijdag 8 januari 1954 11.00 bus hakkelaarsbrug muiderberg, brink, door muiden 13.00
zaterdag 2 januari 1954 9.45 bus Muiderberg middenweg, keulse vaart, de brink 13.30 Beschenen beuken, moment van volkomen rust

nvt datum vertrek vervoer einddoel route terug opmerkingen N

x donderdag 31 december 1953 amsterdam
x woensdag 30 december 1953 amsterdam
x dinsdag 29 december 1953 amsterdam
x zondag 27 december 1953 drenthe
x zaterdag 26 december 1953 groningen
x vrijdag 25 december 1953 drenthe
x woensdag 23 december 1953 groningen

maandag 14 december 1953 bus muiden betlem,de zee,wachthuisje muiden,terug Zicht op weesp ; het “woud” over de vecht
x dinsdag 8 december 1953 amsterdam

maandag 7 december 1953 10.13 bus loenersloot die Heimat der Seele ist oben bei Gott

vrijdag 4 december 1953 bus muiden oosterpark,betlem, muiden, gaasp 11.00

dinsdag 1 december 1953 bus huizen naarden,oud bussum (erge)nieuwbouw 13.00
vrijdag 20 november 1953 11.00 bus muiden betlem, merwedekanaal 11.30

dinsdag 10 november 1953 9.42 bus loenen 12.30

x zaterdag 7 november 1953 16.00 fiets
maandag 2 november 1953 10.30 bus muiderslot 13.00 uit alle ramen gekeken

donderdag 29 oktober 1953 10.30 bus muiden 11.30

vrijdag 27 november 1953 9.43 bus loenen 12.15
x maandag 26 oktober 1953 amsterdam

x zondag 18 oktober 1953 16.45 fiets
x dinsdag 13 oktober 1953 trein rotterdam Nb een prachtig reisverhaal

maandag 12 oktober 1953 9.43 bus loenen 12.00

x zondag 11 oktober 1953 15.30 18.30

x zaterdag 10 oktober 1953 fiets

x zondag 4 oktober 1953 17.00 fiets 18.30
x dinsdag 29 september 1953 artis

x zondag 27 september 1953 17.00 fiets 18.30
x zaterdag 26 september 1953 amsterdam

vrijdag 25 september 1953 9.15 bus muiden betlem, merwedekanaal, hokje 10.30

x zondag 20 september 1953 16.45 fiets 18.30
x zaterdag 19 september 1953 amsterdam

x vrijdag 18 september 1953 16.45 fiets 18.15
donderdag 17 september 1953 10.00 bus muiden lopen in de stad 13.30

dinsdag 15 september 1953 9.12 bus loenersloot 12.30 sigaartje, grutterstraat

x maandag 14 september 1953 fiets keulse vaart, kalfje, 18.30
x zondag 13 september 1953 16.15 fiets kinselmeer 18.45
x dinsdag 8 september 1953 10.15 fiets kinselmeer 15.30
x zondag 6 september 1953 ijsselmeer rond
x woensdag 2 september 1953 ransdorp

woensdag 26 augustus 1953 9.48 bus loenersloot bus bij 11 terug witte pastorie

x donderdag 20 augustus 1953 9.48 bus st Janskerkhof 14.30
x vrijdag 14 augustus 1953 auto noord holland
x donderdag 13 augustus 1953 nix
x woensdag 12 augustus 1953 auto noord holland
x dinsdag 11 augustus 1953 10.00 bus bergen
x maandag 10 augustus 1953 amsterdam
x zondag 9 augustus 1953 noord holland
x zaterdag 8 augustus 1953 noord holland
x vrijdag 7 augustus 1953 noord holland
x donderdag 6 augustus 1953 noord holland
x woensdag 5 augustus 1953 noord holland
x dinsdag 4 augustus 1953 noord holland
x maandag 3 augustus 1953 noord holland
x zondag 2 augustus 1953 noord holland
x zaterdag 1 augustus 1953 noord holland

vrijdag 24 juli 1953 9.43 bus loenersloot bus van 11 uur terug

kon het niet meer harden; die Heimat der Seele...

t witte huisje, iets uit de geboorte der wereld, op 2 jan 
anders, 1 uur eerder

keulse vaart, duivendrecht, abcou, 
baambrugge, loenen en terug

Naar Hilversum gekeken, waar vroeger de beschaving 
huisde naar ik dacht (..) 
dit Huizen en dat landschap voor eeuwig in dat licht, 
zoals soms in Dickens en ….

keulse vaart, betondorp, abcou baambrugge, 
loenen en terug

het laantje van Os, het smalle bruggetje, straatje van 
Nicolaas Beets,het huisje uit 1503. Later lijkt zoo'n wereld 
ongelooflijk, als…...

buitenveldertsche 
wandelweg

keulse vaart,diem, gaasp, betlem, gasfabriek, 
weesperpoort

de rothuizen van Diemen, wanstaltige ijzeren spoorbrug 
over de muiderweg; houten (bus) hokje bij Muiden; 
Muiderberg het paradijs; Des Christens reize door de 
eeuwigheid

keulse vaart, abcou, baambrugge, loenen en 
terug met bus van 10.50 uur

Op loenen aan: de gouden weg vooruit, het gouden 
straatje, het huisje van 1502. Vreeland, Weltentzogen. 
Het Laantje van Os, het laantje naar Abcou, 3 wonderlijke 
uren. Discussie over het huisje 1502

buitenveldertsche 
wandelweg

bochten al 200/400 maal gereden, toch nu als nieuw. 
Veel beeldende details in het verhaal. Deo Gloria

buitenveldertsche 
wandelweg
buitenveldertsche 
wandelweg
buitenveldertsche 
wandelweg

buitenveldertsche 
wandelweg

buitenveldertsche 
wandelweg

buitenveldertsche 
wandelweg

keulse vaart, baambrugge,terrasje en door met 
bus van 10.30 uur loenen

buitenveldertsche 
wandelweg

betlem, naarden, bredius, huizer hoogte , 
hilversum, bluk, naarden bussum, muiden



nvt datum vertrek vervoer einddoel route terug opmerkingen N
x zondag 19 juli 1953 noord holland
x zaterdag 18 juli 1953 noord holland
x vrijdag 17 juli 1953 noord holland
x donderdag 16 juli 1953 noord holland
x woensdag 15 juli 1953 noord holland
x dinsdag 14 juli 1953 noord holland
x maandag 13 juli 1953 noord holland
x zondag 12 juli 1953 noord holland pulkt in haar neus en likt haar vinger af
x zaterdag 11 juli 1953 noord holland
x vrijdag 10 juli 1953 noord holland
x donderdag 9 juli 1953 noord holland
x woensdag 8 juli 1953 noord holland
x dinsdag 7 juli 1953 noord holland
x maandag 6 juli 1953 noord holland
x zondag 5 juli 1953 noord holland
x zaterdag 4 juli 1953 noord holland
x donderdag 2 juli 1953 10.15 trein leiden

woensdag 1 juli 1953
x woensdag 24 juni 1953 10.30 fiets Het kalfje 12.30

maandag 22 juni 1953 10.45 bus loenersloot angstel, het kasteel 12.30 Ideaal: vgl N….……..
x zondag 21 juni 1953 auto amstelveen
x woensdag 17 juni 1953 12.00 fiets amstel
x vrijdag 12 juni 1953 trein amsterdam terug
x donderdag 11 juni 1953 overijssel
x woensdag 10 juni 1953 trein overijssel
x dinsdag 9 juni 1953 trein deventer
x maandag 8 juni 1953 groningen
x zondag 7 juni 1953 groningen
x zaterdag 6 juni 1953 groningen
x vrijdag 5 juni 1953 nix
x donderdag 4 juni 1953 groningen
x woensdag 3 juni 1953 trein groningen
x 3 – 12 juni groningen, drenthe, overijsel
x vrijdag 22 mei 1953 9.30 fiets noord holland

maandag 18 mei 1953 9.43 bus loenersloot Met retourtje loenen 11.20 witte pastorie

maandag 11 mei 1953 9.54 trein abcou
x zaterdag 9 mei 1953 trein amsterdam terug
x 7 en 8 mei 1953 brabant maastricht
x woensdag 6 mei 1953 brabant
x dinsdag 5 mei 1953 brabant
x maandag 4 mei 1953 brabant
x zondag 3 mei 1953 brabant
x zaterdag 2 mei 1953 trein brabant
x woensdag 22 april 1953 amsterdam
x maandag 20 april 1953 trein noord holland

donderdag 16 april 1953 10.42 bus loenersloot zelfde tochtje, zelfde cafetje
maandag 13 april 1953 10.42 bus loenersloot witte pastorie

x zaterdag 11 april 1953 10.34 trein westerveld 13.00

x vrijdag 10 april 1953 15.30 trein amsterdam terug uit groningen
x donderdag 9 april 1953 groningen
x woensdag 8 april 1953 groningen 4.30 uur
x dinsdag 7 april 1953 groningen
x maandag 6 april 1953 groningen
x zondag 5 april 1953 groningen
x zaterdag 4 april 1953 groningen
x vrijdag 3 april 1953 groningen
x donderdag 2 april 1953 10 30 trein groningen

2 – 10 april groningen
donderdag 26 maart 1953 9.43 bus loenersloot 12.00

maandag 16 maart 1953 9.45 bus Muiderberg brink, dijk, betlem (2x) langs de barakken van de ambonezen
dinsdag 10 maart 1953 9.45 bus Muiderberg brink, bomen, hakkelaarsbrug

woensdag 25 februari 1953 9.45 bus hilversum loenersloot, vreeland, s graveland 13.00 het woud bij loenersloot

nvt datum vertrek vervoer einddoel route terug opmerkingen N
x zondag 28 december 1952 trein drenthe
x donderdag 25 december 1952 groningen
x woensdag 24 december 1952 trein groningen
x dinsdag 23 december 1952 amsterdam

donderdag 18 december 1952 10.09 trein/bus hilversum over loenersloot naar amsterdam 16.00 de conductrice die in slaap viel

donderdag 4 december 1952 bus muiden 12.30

dinsdag 2 december 1952 11.15 bus hilversum 14.00
x maandag 17 november 1952 lopen amsterdam in de buurt bekker en bavink staken net dwars over….
x zondag 16 november 1952 lopen amsterdam in de buurt
x zaterdag 15 november 1952 lopen amsterdam in de buurt bekker en bavink schoten net het oosterpark in
x vrijdag 14 november 1952 9.30 auto utrecht langs loenersloot en loenen (op afstand)

donderdag 13 november 1952 9.45 bus Muiderberg muiden,brink, hakkelaarsbrug 12.30

woensdag 12 november 1952 13.30 auto Muiderberg 15.00 
x dinsdag 11 november 1952 trein zaandam

vrijdag 31 oktober 1952 9.45 bus Muiderberg 12.30
x donderdag 30 oktober 1952 amsterdam

maandag 27 oktober 1952 9.45 bus hilversum 13.00

x zondag 12 oktober 1952 16.00 fiets 18.00

dinsdag 7 oktober 1952 10.00 bus Muiderberg

zaterdag 4 oktober 1952 10.00 auto/trein deventer 18.15 het zaaltje, de molen, het laantje van Os
x dinsdag 9 september 1952 noord holland
x vrijdag 5 september 1952 10.15 fiets kinselmeer 13.10
x vrijdag 29 augustus 1952 trein terug amsterdam
x donderdag 28 augustus 1952 noord holland
x woensdag 27 augustus 1952 noord holland
x dinsdag 26 augustus 1952 noord holland
x maandag 25 augustus 1952 noord holland
x zondag 24 augustus 1952 noord holland
x zaterdag 23 augustus 1952 noord holland
x vrijdag 22 augustus 1952 noord holland
x donderdag 21 augustus 1952 noord holland

waterterrasje van 
het stationnetje

fiets mee langs loenen, vreeland, nieuwersluis. 
Trein van 14.30

station Nieuwersluis sluit na 40-50 jaar dienst als 
uitgangspunt of eindpunt. !

Het blijde weerzien, in de verte, van de toren van 
Nederhorst den Berg en later Abcou, “Mijn eigen land”

heen en weer; gaasp, 
bethlem,merwedekanaal; spoorbrug

muiderberg en de buigende weg; de verre boomen van 
de kruitfabriek (utrillo); de boerderij in de vlakte

Loenersloot, vreeland, kortenhoef,         's 
graveland,

Het laantje, het woud voor loenersloot, de weg naar 
overal en nowhere. Het Eiland der Dooden. Terug: Dat 
van dichtbij zoo lullige rijtje huisjes aan den weg bij die 
kerk...

zicht op marken, durgerdam, naarden / door bosch achter 
het hotel

muiden, brink, strand, molen, hakkelaarsbrug, 
over weesp en de groote weg

Vreemde sensatie:het bekende van de morgenuren nu in 
den middag en met gezelschap en in een auto, waardoor 
je niet over de leuningen van bruggen kon zien.Een 
ietwat verloren, haast zielige gevoel, miste de vertrouwde 
gedachten en aspecten.

Betlem, muiden, molen, brink, strand, molen, 
hakkelaarsbrug, over weesp en Middenweg

het dijkje met de knak; de 2 schiereilanden; het dorp, dat 
harderwijkachtige rijtje; het jodenkerkhof (zo lekker lagen 
die Joodjes daar)

Middenweg, keulsevaart, abcou, loenersloot, 
vreeland, kortenhoef, terug

het eeuwige laantje, de molen, het laantje van Os, kasteel 
loenersloot, het  Doodeneiland

buitenveldertsche 
wandelweg

Betlem, muiden, brink, strand, molen, 
hakkelaarsbrug, over weesp en de groote weg halte frankendaal/ muiden, een thuiskomst
Via Betondorp, abcou, loenersloot, deventer 
en trein terug naar amsterdam



nvt datum vertrek vervoer einddoel route terug opmerkingen N
x woensdag 20 augustus 1952 noord holland
x dinsdag 19 augustus 1952 noord holland
x maandag 18 augustus 1952 noord holland
x zondag 17 augustus 1952 10.20 trein noord holland alkmaar, groet, bergen

dinsdag 12 augustus 1952 10.45 bus hilversum
x maandag 11 augustus 1952 10.05 bus/trein terug amsterdam
x zondag 10 augustus 1952 noord holland
x zaterdag 9 augustus 1952 noord holland
x vrijdag 8 augustus 1952 noord holland
x donderdag 7 augustus 1952 noord holland
x woensdag 6 augustus 1952 noord holland
x dinsdag 5 augustus 1952 noord holland
x maandag 4 augustus 1952 noord holland
x zondag 3 augustus 1952 noord holland
x zaterdag 2 augustus 1952 noord holland
x vrijdag 1 augustus 1952 noord holland
x donderdag 31 juli 1952 noord holland
x woensdag 30 juli 1952 noord holland
x dinsdag 29 juli 1952 noord holland
x maandag 28 juli 1952 noord holland
x zondag 27 juli 1952 noord holland
x zaterdag 26 juli 1952 noord holland
x vrijdag 25 juli 1952 noord holland
x 25 Juli-11 Aug groet in den kampeerwagen
x maandag 21 juli 1952 10.30 fiets ouerkerk 13.00
x woensdag 16 juli 1952 schoorl
x donderdag 10 juli 1952 8.45 fiets ouerkerk
x dinsdag 8 juli 1952 9.30 bus blaricum naarden, bredius, huizen, oud bussum 13.30

dinsdag 1 juli 1952 18.15 bus loosdrecht driesprong, loenen, loenersloot, 21.30 de molen bij “het zaaltje”
x zaterdag 28 juni 1952 10.40 tram broek 15.00 
x vrijdag 27 juni 1952 10.00 fiets De Vink 13.30

x woensdag 25 juni 1952 9.15 auto arnhem 15.30 het zaaltje en de molen
x dinsdag 24 juni 1952 auto amsterdam
x zondag 22 juni 1952 19.30 auto ouerkerk
x woensdag 18 juni 1952 9.10 trein leiden 15.30 ga er niet meer heen (ze staan stijf van de ernst)
x 12-16 juni zeeland
x woensdag 11 juni 1952 zeeland papendrechtse veer
x dinsdag 10 juni 1952 9.23 trein dordrecht Kamer 21 in Bellevue
x donderdag 5 juni 1952 7.39 trein workum 16.30

dinsdag 3 juni 1952 bus muiden uit alle ramen gekeken
x zondag 1 juni 1952 11.30 auto Zuiderzee 12.30

vrijdag 30 mei 1952 9.43 bus hilversum 13.00 Het kapelletje van loenersloot
maandag 19 mei 1952 8.30 fiets/trein weesp nigtevecht, abcou

x vrijdag 16 mei 1952 trein terug amsterdam
x donderdag 15 mei 1952 groningen
x woensdag 14 mei 1952 groningen
x dinsdag 13 mei 1952 8.36 trein groningen
x zaterdag 10 mei 1952 amsterdam
x donderdag 8 mei 1952 trein terug amsterdam 16.30
x woensdag 7 mei 1952 overijssel Zutfen, arhem, gelderland
x dinsdag 6 mei 1952 8.28 trein deventer
x zaterdag 3 mei 1952 amsterdam

vrijdag 2 mei 1952 9.55 trein/fiets abcou De Vink, loenen, vreeland, nieuwersluis station Nieuwersluis.; het golfterrein (duivendrecht)
donderdag 1 mei 1952 11.00 bus/lopen muiden via autoweg, 12.30 de kaai

woensdag 30 april 1952 9.43 bus loenersloot vreeland, kortenhoef, 'sGraveland, hilversum 13.00 abcouer meertje / HET laantje
x maandag 28 april 1952 auto/trein terug amsterdam
x zondag 27 april 1952 auto brabant
x zaterdag 26 april 1952 brabant
x vrijdag 25 april 1952 brabant
x donderdag 24 april 1952 brabant
x woensdag 23 april 1952 17.09 trein brabant

23-30 April Praeludium van de Meimaand
dinsdag 15 april 1952 9.55 trein/fiets nieuwersluis abcou, de Vink, het tolhek, De stille laan.

x 13 en 14 april 1952 amsterdam
x zaterdag 12 april 1952 tram buiksloot

vrijdag 11 april 1952 9.43 bus loenersloot de cathedraal van Vinkeveen
donderdag 10 april 1952 bus muiden heen en weer, keulse vaart bij het wachthokje gebleven

x woensdag 9 april 1952 amsterdam

donderdag 27 maart 1952 10.45 bus muiderberg 12.30 de backbay, raadhuis, de gelagkamer, jodenkerkhof
x donderdag 20 maart 1952 amsterdam

woensdag 19 maart 1952 10.13 bus loenersloot 
maandag 17 maart 1952 11.00 bus muiden (via autoweg) de kaai

x zaterdag 15 maart 1952 amsterdam

vrijdag 14 maart 1952 9.43 bus loenersloot 

x donderdag 6 maart 1952 16.00 fiets kalfje en Amstelrust 18.00

dinsdag 4 maart 1952 bus hilversum over loenersloot en weer terug
x zondag 2 maart 1952 fiets kalfje heen en terug 18.00

woensdag 27 februari 1952 9.50 bus muiderberg door muiden/ de brink, de kerk, zee, 11.45 Merwedekanaal , de gaasp

dinsdag 26 februari 1952 9.43 bus hilversum 13.00
x maandag 25 februari 1952 fiets kalfje heen en terug 18.30
x zondag 24 februari 1952 amsterdam
x donderdag 21 februari 1952 amsterdam

woensdag 13 februari 1952 9.45 bus loenersloot Het rechte bomenzaaltje (2x)
x maandag 11 februari 1952 amsterdam

dinsdag 5 februari 1952 9.45 bus muiderberg 12.00 hout kappen in betlem…

vrijdag 25 januari 1952 bus hakkelaarsbrug betlem, muiden, de brink, de toren, de zee
x woensdag 16 januari 1952 10.39 trein eindhoven het golfterrein, de molen bij abcou
x maandag 14 januari 1952 15.30 tram/trein haarlem terug naar amsterdam 18.15

donderdag 3 januari 1952 12.30

nvt datum vertrek vervoer einddoel route terug opmerkingen N

x zaterdag 29 december 1951 amsterdam
x woensdag 26 december 1951 amsterdam

donderdag 13 december 1951 9.45 bus hilversum

woensdag 12 december 1951 9.45 bus muiderberg 12.00

loenersloot, vreeland, kortenhoef, 
's.graveland,hilversum en terug

de weg naar overal/ voorbij loenersloot (teruggaand) het 
witte huis aan het eind van die laan (het huis van Ossi)

via abcou, loenersloot, nieuwersluis,...etc via 
wageningen

via autoweg, terug door muiden

loenersloot, 's graveland, loosdrecht, 
hoorneboeg

abcou, baambrugge, vreeland,kortenhoef, 's 
graveland, hilversum

Door muiden/ brink, de zee, hakkelaarsbrug, 
de molen

overgestapt naar de driesprong Loosdrecht en 
weer loenersloot

insula dei, daarna fietsen in amsterdam “de geboorte van 
de Titaantjes”

Loenersloot, vreeland, kortenhoef, 's 
graveland, hilversum en weer terug

de onvergenkelijk wereld en het laantje/ vinkeveens 
cathedraal

buitenveldertsche 
wandelweg

de bocht van abcou en het laantje met zijn schaduwen/ 
de witte weerspiegeling

over loenersloot en weer terug/abcou, loenen, 
vreeland

oplossende wouden rechts van Ouerkerk/de witte 
weerspiegeling

keulse vaart, abcou, vreeland, loenen en terug 

door muiden/de brink, het strand, 
hakkelaarsbrug, de molen

bus aangekomen om 10.45/bus terug om 12.00. de 
zoutfabriek.

betlem, kruitfabriek, hakkelaarsbrug, de brink, 
de dijk

de molen en zicht op muiden/ het witte huisje/ het 
echobosch/het rietschiereiland

loenersloot,vreeland,kortenhoef,'s graveland 
hilversum en meteen zoo terug

angstel, het laantje,de groote bocht, loenersloot “de spil 
van de wereld”, Trompenburg, de witte huizen (hof van 
holland en daarnaast) weerspiegeld. Het landschap 
zonder naam, waar de Uitvreter uit groeide.

door muiden, hakkelaarsweg, de brink , 
linksom naar de kerk, 

het rechte stuk vóór muiden, de kruitfabriek, het cafetje 
aan zee, gele rietschiereilanden, Flevorama, de molen



nvt datum vertrek vervoer einddoel route terug opmerkingen N

vrijdag 7 december 1951 bus muiderberg

maandag 3 december 1951 9.43 bus hilversum

maandag 26 november 1951 bus hakkelaarsbrug
x zaterdag 10 november 1951 amsterdam

vrijdag 9 november 1951 bus muiden heen en weer, kaai, binnenplaats slot, wat verlaten gevoel
donderdag 8 november 1951 9.45 bus muiderberg 12.30 de molen, deftige begraafplaats bij zee.

zaterdag 3 november 1951 bus muiden splitsing Gaasp/Muidertrekvaart, het wachthokje, 10 min

dinsdag 23 oktober 1951 9.30 fiets/trein weesp

maandag 22 oktober 1951 10.15 bus hakkelaarsbrug de molen,schoorsteenen van Bouvy, Flevorama,de dijk 

woensdag 17 oktober 1951 9.55 trein/fiets abcou 15.00 

zondag 14 oktober 1951 13.15 auto/bus hilversum 15.50
x donderdag 11 oktober 1951 10.40 tram/boot broek 14.30
x zondag 7 oktober 1951 trein brussel/terug amsterdam
x zaterdag 6 oktober 1951 Brussel
x vrijdag 5 oktober 1951 10.10 trein Brussel 13.30

donderdag 4 oktober 1951 12.00 bus muiden heen en terug/ betlem molen van de hakkelaarsbrug, het bos van muiderberg
x vrijdag 28 september 1951 9.02 trein terug amsterdam 19.30
x dinsdag 25 september 1951 groningen
x 22 sep-28 sep groningen
x zaterdag 22 september 1951 8.35 trein groningen
x woensdag 19 september 1951 8.27 trein groningen betlem en mijn boompjes

vrijdag 14 september 1951 9.55 trein/fiets abcou 14.50
x maandag 10 september 1951 9.33 trein Nijmegen En terug naar amsterdam 23.00 het golfveldje bij duivendrecht
x donderdag 30 augustus 1951 9.00 bus/trein terug amsterdam 12.45
x woensdag 29 augustus 1951 noord holland
x dinsdag 28 augustus 1951 noord holland
x maandag 27 augustus 1951 noord holland
x zaterdag 25 augustus 1951 noord holland
x vrijdag 24 augustus 1951 noord holland
x donderdag 23 augustus 1951 noord holland
x woensdag 22 augustus 1951 noord holland
x dinsdag 21 augustus 1951 noord holland
x maandag 20 augustus 1951 noord holland
x zondag 19 augustus 1951 noord holland
x zaterdag 18 augustus 1951 ` noord holland
x vrijdag 17 augustus 1951 noord holland
x donderdag 16 augustus 1951 noord holland
x woensdag 15 augustus 1951 noord holland
x dinsdag 14 augustus 1951 noord holland
x maandag 13 augustus 1951 noord holland
x zondag 12 augustus 1951 noord holland
x zaterdag 11 augustus 1951 noord holland
x vrijdag 10 augustus 1951 noord holland
x donderdag 9 augustus 1951 noord holland
x woensdag 8 augustus 1951 noord holland
x dinsdag 7 augustus 1951 noord holland
x maandag 6 augustus 1951 noord holland
x zondag 5 augustus 1951 noord holland
x zaterdag 4 augustus 1951 noord holland
x vrijdag 3 augustus 1951 noord holland
x donderdag 2 augustus 1951 noord holland
x woensdag 1 augustus 1951 noord holland

dinsdag 31 juli 1951 11.05 bus muiden 12.08 halte wibautplein/  veel treurigheid
zaterdag 28 juli 1951 bus muiden 10.45 met de bus terug ½ 10 in muiden/ kijken naar m 'n Hakkelaarsbrug

vrijdag 27 juli 1951 8.15 bus hilversum 13.00
x vrijdag 20 juli 1951 zeeland
x donderdag 19 juli 1951 zeeland
x woensdag 18 juli 1951 zeeland veere (als in 1908)
x dinsdag 17 juli 1951 14.46 trein rotterdam

maandag 9 juli 1951 8.45 bus hilversum 12.30 vallei van nieuw loosdrecht
x zaterdag 7 juli 1951 artis
x maandag 2 juli 1951 veluwe
x zaterdag 30 juni 1951 artis

donderdag 21 juni 1951 8.43 bus hilversum 11.30
x woensdag 20 juni 1951 9.11 trein leiden 16.00

dinsdag 19 juni 1951 bus muiden 12.00
x zaterdag 16 juni 1951 fiets Zuiderzee gemeenelandhuis om 20.00 uur

donderdag 14 juni 1951 8.43 bus hilversum loenersloot, kortenhoef, 's graveland, 13.30 terug via loosdrecht, loenen, loenersloot, baambrugge
x dinsdag 12 juni 1951 7.45 boot harderwijk nunspeet 19.45

maandag 11 juni 1951 10.13 bus loenersloot 13.45
x vrijdag 8 juni 1951 auto alkmaar
x donderdag 7 juni 1951 19.00 auto amstel rondrit 20.30 kathedraal van Vinkeveen in de verte
x woensdag 6 juni 1951 8.25 bus/trein brabant zevenaar, elten, nijmegen, eindhoven en terug
x dinsdag 5 juni 1951 10.39 trein/bus elten Arnhem, zevenaar, elten logeren

zondag 3 juni 1951 12.00 auto muiderberg Betlem, 13.30 uur via dijk terug via muiden  witte huisjes
zaterdag 2 juni 1951 19.20 bus muiderberg hakkelaarsbrug 23.00

x vrijdag 1 juni 1951 10.00 bootje/tram Broek in W Kelk
woensdag 30 mei 1951 8.43 bus loenersloot overgestapt naar kortenhoef (hooge bruggetje) cafe Beyer (lullig gemoderniseerd cafe)

dinsdag 29 mei 1951 bus muiden Even heen en weer/ochtend koffie op de binnenplaats; halte aan den grooten weg
zaterdag 26 mei 1951 bus muiderberg de miepjes 14.00 op steenen trapje boven het strand gezeten

x vrijdag 25 mei 1951 trein terug amsterdam 13.00
x donderdag 24 mei 1951 deventer
x woensdag 23 mei 1951 deventer
x dinsdag 22 mei 1951 10.27 trein deventer
x zondag 20 mei 1951 amsterdam rijksmuseum

zaterdag 19 mei 1951 9.45 bus muiderberg miep 12.00
donderdag 17 mei 1951 bus muiderberg heen en weer, naar miep, de brink
woensdag 16 mei 1951 bus muiderberg Even heen en weer, naar miep, de brink

betlem, hakkelaarsbrug, brink, linksom naar de 
toren naar de zee. Bus van 12.00 terug

zilveren spoorbrug,vóór Flevorama, het gele schiereiland, 
het merwedekanaal en de knak

weesperzijde, berlagebrug, keulsevaart, 
abcou, loenersloot, vreeland, kortenhoef, de 
vallei v loosdrecht,s graveland, station Hsum

de bocht, het laanzaaltje en de molen, de wipbrugjes, het 
geabandonneerde laantje naar vreeland, nare mensen(!). 
De 4sprong van s graveland, trompenburg, de draaiweg, 
de pastorie, alles is te veel

betlem,merwedekanaal, zeetje,muiderberg, 
zeedijk, terug via muiden

de driehoek voor muiden; echte Nescio ochtend….nieuwe 
wereld, zonder al die akelige mensen en lente in nov. 
Hoestend nijlpaard.

door muiden, hakkelaarsbrug, brink,raadhuis 
Heen en weer/ middenweg, keulse vaart, 
gaasp, betlem,merwedekanaal,, de zee,

diemen, weesp, autoweg, vechtbrug, fort 
Uitermeer, langs de vecht terug, station weesp. 
Trein van 15.56

hortensiastreet in diemen, smal weesp, beeldje van het 
bazuingodje, cacaomolen/huizen wit, villa van Houten, de 
kaai,  de watermachine bij de Gaasp en het kerkhofje van 
weespercarspel.

betlem,strand muiderberg, de brink, het zeetje, 
Rechthuis en terug met bus 12.00

noordzijde Gein, Nigtevecht, 
veer(2x),Vreeland, station Nieuwersluis

de Vink, de gouden zaal van hooge wilgen, de 
boomgaard der Hesperiden, zitten, de Kampioen, 
golfterrein Duivendrecht

abcou, loenersloot, vreeland, langs kortenhoef, 
's graveland, hilversum, bus terug

het groene zaaltje met den molen en het riviertje! 
Loenersloot! Het kapelletje (goue knop). Vreeland en de 
Toteninsel, het inrijden, populierenvallei, hoorneboeg, 
Trompenburg

noordzijde Gein,Vreeland, Loenen,  station 
Nieuwersluis

de Vink, het tolhek, de molen, de boomgaard der 
Hesperiden, de knotwilgenzaal, zitten, net als 13 oct 50

Heen en weer/ middenweg, keulse vaart, 
gaasp, betlem,merwedekanaal,, de zee,

over loenersloot, vreeland,kortenhoef,  's 
graveland en zoo terug

Loenersloot weer allerliefst. Vallei van Loosdrecht, 's 
Gravelandsche weg

loenersloot, kortenhoef, graveland en direct 
terug , baambrugge en abcou

loenersloot,vreeland,kortenhoef, 's graveland 
en meteen weer zoo terug.

valleien: naar de Hoorneboeg (rotwoord) toe met de 
populieren en op de brug van het merwedekanaal op 
loenen, vreeland en het kapelletje

kaai, trapje, het slot, borstwering, buiten de wal, gezicht 
op mijn molen/het gooi

overstappen in loenersloot naar loenen/ oud 
loosdrecht en hilversum station.  Achteruit 
rijdend terug via kortenhoef

Laantje tusschen Abcou en Baambrugge en molen! 
Blauwe muurtje, kapelletje met gouden bal, witte pastorie. 
Insula Dei.  Station    .via Trompenburg; zaaltje bij 
Vreeland, Toteninsel, de cathedraal van Vinkeveen. Een 
groote ochtend. Geheel opgenomen in God.



nvt datum vertrek vervoer einddoel route terug opmerkingen N
maandag 14 mei 1951 9.45 bus muiderberg Heen door muiden, Bus 12.00 uur terug

zondag 13 mei 1951 7.40 bus muiderberg

zaterdag 12 mei 1951 9.45 bus muiderberg glorie van muiderberg; miep had stuk Flevorama gehuurd
donderdag 10 mei 1951 bus muiderberg hakkelaarsbrug Huize Flevorama (gehuurd) 12.30  “de familie begraafplaats”

x woensdag 9 mei 1951 trein terug amsterdam 12.30
x dinsdag 8 mei 1951 trein limburg
x maandag 7 mei 1951 10.29 trein/bus limburg
x zondag 6 mei 1951 auto brabant 16.30
x zaterdag 5 mei 1951 10.33 trein eindhoven

vrijdag 4 mei 1951 10.30 bus muiderberg hakkelaarsbrug, de brink,
maandag 30 april 1951 bus muiderberg even heen en weer, halte hakkelaarsbrug Terug bushalte in muiderberg bus 12.00 uur

donderdag 26 april 1951 11.30 bus hakkelaarshek muiderberg, strand, brink terug halte bus 14.00 uur
x woensdag 25 april 1951 10.00 bootje/tram volendam

maandag 23 april 1951 9.30 bus hakkelaarsbrug de molen, de brink, strand rechthuis, de kruitfabriek
x zondag 22 april 1951 9.00 auto noord holland
x vrijdag 20 april 1951 10.40 broek in W kelk
x woensdag 18 april 1951 9.15 bus loosdrecht driesprong, bus 11 uur 12 terug 12.50 vertrekhalte achter het oosterpark

zondag 15 april 1951 9.30 bus hakkelaarsbrug muiderberg, de zee, Bus 12 uur terug zicht op de torens
donderdag 5 april 1951 9.45 bus muiderberg

x dinsdag 3 april 1951 9.33 trein noord holland 14.00
x vrijdag 30 maart 1951 11.30 bootje schellingwou heen en weer, 

zondag 25 maart 1951 bus muiden muiderslot, de kaai het cafétje
woensdag 21 maart 1951 9.45 bus muiderberg hakkelaarsbrug, halte muiderberg, bus 12 uur het koekebakkerswinkeltje

dinsdag 13 maart 1951 9.30 bus hakkelaarsbrug Muiderberg , zee het Amsterdams koffiehuis; laantje naast Jodenkerkhof
woensdag 7 maart 1951 9.55 trein/fiets abcou gein (N-kant) de Vink, Nigtevecht, trein 12.37 de molen

x dinsdag 6 maart 1951 middag fiets kalfje 18.30
maandag 5 maart 1951 11.50 bus muiden De kaai , de kruitfabriek en weer terug

x woensdag 28 februari 1951 amsterdam frankendaal

dinsdag 27 februari 1951 ochtend bus hakkelaarsbrug
donderdag 22 februari 1951 ochtend bus muiden

dinsdag 20 februari 1951 ochtend bus muiden
zaterdag 10 februari 1951 ochtend bus muiden muiderslot 12.30
maandag 5 februari 1951 ochtend bus muiden de kaai tot voor het slot 12.15 kromming van de kaai

dinsdag 16 januari 1951 11.00 bus muiden het wachthokje

de brink, weranda van Flevorama; Bus 12.00 
uur terug

halte middenweg/ p.o. doorgereden naar laveloze weg 
naar bussum

weranda van huis Flevorama; Bus 12.00 uur/ 
tegen 18.00 uur weer naar Muiderberg. 
Hakkelaarsbrug,

door muiden, muiderberg, de molen

lopen naar het strand/ bus 12 uur van 
muiderberg, door muiden. Kruitfabriek

schiereiland tussen muiderberg en muiden met breede 
strooken gouden riet

kade (en brug) op en neer gelopen tot bij het 
slot
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