
Verslag ZBSD uitstapje  
 
Zaterdag 18 september: ZBSD uitstapje! Een dag vol met zonnige buiten activiteiten. Met 
een leuke kleine groep in Etten
een drankje bijgewapperd is. Een route al trappend wat pittig was door mooie bosrijke 
landschap naar de ijs boerderij. Door al het fietsen, 2 aan 2 en dat in 6 aan een gesloten 
karretjes, kregen we dubbel trek in ijs. Het was niet alleen warm, we kregen ook warm van. 
Na smullen van ijs, kregen we een korte rondleiding op de boerderij. Hoe vanaf de koe tot de 
melkproductie tot de ijs gewerkt worden door de melkijsboeren. Interessant om te zien, 
vooral hoe de koeien zo in de vrijheid leven en de melkmachines gebruiken! Terugtrappend
naar de Menmoerhoeve, standplaats waar we de dag door brachten, trappende we de 
fietstrein terug. Niet zonder slag of stoot want via de andere weg waar meer hobbels waren, 
was het zwaarder trappen. Aangekomen en wat te drinken gingen we het weiland op voo
boerengolf. Overal koeienvlaaien en schapenkeutels, oppassen geblazen 
rond geslagen door ongemaaide gras en zoekende naar kuilen voor de ballen waarin 
moesten, was het flink en stevig lopen. In 2 teams op humoristische en lachende wijze ma
doch samenwerkende de route afgegaan. Waarna als afsluiting de pannenkoeken carrousel. 
Zelf bakken met ingrediënten naar eigen smaak, zo lekker. Ook hier de pret dat de eerste 
pannenkoeken mislukten. Omdat zo heerlijk weer was, konden we lekker lang bui
nagenieten onder een supergrote eik, na kletsen! 
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landschap naar de ijs boerderij. Door al het fietsen, 2 aan 2 en dat in 6 aan een gesloten 
karretjes, kregen we dubbel trek in ijs. Het was niet alleen warm, we kregen ook warm van. 

an ijs, kregen we een korte rondleiding op de boerderij. Hoe vanaf de koe tot de 
melkproductie tot de ijs gewerkt worden door de melkijsboeren. Interessant om te zien, 
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