
T o eristi s ch e h ots p ots v a n h et e erste u u r o p n i euw b ezo cht

Wandelen, gezond worden en blijven, zwem-

men, maarvooral eten en drinken en elkaar

ontmoeten: daarwasde natuuraltijd al goed

voor. Ook onze betovergrootouders lustten

erwel pap van in hun schaarse vrije tijd. En

dat allemaal dankzij tram en treinl Zo kwam

je nog eens ergens. Hoe liggen deze hotspots
van natuuryermaak er heden bij?

Op de volgende pagina's nemen we u mee

terug in de tijd - zoo, r5o en r oo jaar geleden
- naar het Scheldestrand, Mattemburgh,
Wouwsche Plantage, Groote Meer, Liesbosch,

Mastbosch, U lven houtsche Bosch, Strijd hoef,

Nieuwkerk, De Utrecht, Oisterwijkse Vennen

en Kasteel Heeswijk. Hoe lagen en liggen ze

er nu bij? Hebben ze het toerisme overleefd?
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Goed, mensen kw amen op' D en nenheuvel'

bij 2ssendrecht om te herstellen , moar dat

betekent're-cre\ren' letterlijk ook, + 1920.
Vlokbij destod Bergen opZoomwashetgoedtoeven oanhetstrand, compleetmeteen'Kurhous', xrgzo.
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Vqn boven nasr bene-

den: het vieren vsn een

gouden bruiloft op londgoed

N ieuw kerk o n d er G oirl e.

V oo r ol d e' Ketti n gbr ug'

waspopuloir,xryz5. Het

i dy lisch e cofeetje D e Ko ev ert

aon deReusel op londgoed

De Utrecht werd helqss

ofgebroken in de jaren' 6o.

Ro n d dotzelfd e I o n d go ed

logen toen al campings, met

wervendeteksten.
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Lieebosch bij Breda

ln het Liesbosch ten westen van Breda kon je een'galontfeestje' bouwen, ,:'&5o (lb) of 'DeTempe| bezoeken, + tgzo
(lm). Het Mastbosch ten zuiden vqn diestad was populair om je'en groupe' telatenfotograferen, als lid vqn de'Neder

landsche NatuurhistorischeVereniging' (ro) of'gewoon' als jongeling (rb), beide x t9to. Een bekend beeld uit de jaren

'5o en'6o is datvan kaartspelende senioren. Daarvoor namen zevan huis een Perzisch tapijtmee, datze gewoon over
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een picknicktafel spreidden (lo).
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