
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Op bezoek in Brabant bij de Hermus molen  
in Made en bij broodbakkerij Zonnemaire  

in  Waspik. En varen door de Biesbosch  
in een fluisterboot….. sssst… 

Superleuk programma dus, ga je ook mee? 
 

 

 
Deze bijzondere excursie voert ons naar de 
Madese molen ´Hoop doet leven’ waar het graan 
gemalen wordt voor bakkerij Zonnemaire, waar we 
ook een kijkje nemen. Na de biologische lunch 
aldaar gaan we lekker uitwaaien in de Biesbosch 
voor een heerlijke tocht met fluisterbootjes! 
 



Aanmelden en betalen kan bij de servicebalie 
van Gimsel in de centrale hal, graag uiterlijk 
dinsdag 19 juni. Je ontvangt bij aanmelding een 
informatiepakket met het gehele programma. 
Voor vragen of meer informatie kun je bellen 
met Koos de Bruin, 010-4046578.   

Programmawijzigingen zijn voorbehouden en bij 
annuleren worden kosten berekend. 

Ga je ook mee? 

Meld je aan via 
de servicebalie 

van Gimsel! 

 
 
 
 

Eerst het brood 
Jan en Stan Hermus begonnen in 1975 met het malen van biologische graan. 
Biologisch raakte ´in´ in die tijd en veroverde in een tiental jaren een deel 
van de Nederlandse broodmarkt. René Lips en zoon Joep namen de molen 
in 2010 over alwaar nog steeds gewerkt wordt met ambachtelijke molen-
stenen. Broodbakkerij Zonnemaire in het Brabantse Waspik werkt nauw 
samen met biologische graanboeren, en laat het graan malen in de Hermus 
molen. De vers gemalen granen worden verwerkt tot deeg om vervolgens te 
rijzen en te bakken op een traditionele stenen ovenvloer. Het assortiment is 
groot en er wordt zowel met gist als met zuurdesem gewerkt. Na de 
rondleiding in de broodbakkerij wordt ons een uitgebreide broodmaaltijd 
aangeboden met lekkernijen uit het assortiment van Zonnemaire.    
 
Naar de Biesbosch 
In de middag rijden we naar Drimmelen waar we gaan varen met duurzame 
fluisterboten in de Brabantse Biesbosch. Het Nationaal Park De Biesbosch 
ontstond in de Middeleeuwen toen in 1421 de Sint-Elisabethsvloed de Groote 
Waard geheel onder water zette. Er ontstond een natuur van wilgen- en 
rietbossen, grienden en kreken en die bleef intact. De Biesbosch huisvest 
dieren als bevers en herten en zelfs de zeearend kan af en toe gespot 
worden (neem een verrekijker mee!). Het gebied wordt sterk beïnvloed 
door eb en vloed en zo ontstond het grootste zoetwatergetijdengebied van 
Europa.  
 
Meer informatie 
We verzamelen op vrijdag 22 juni vanaf 9.00 uur in Spirit, het restaurant van 
de Groene Passage, waar je een kopje koffie of thee aangeboden wordt. Om 
ongeveer 9.30 uur vertrekken we met minibusjes naar Brabant en rond 18.00 
uur zijn we terug bij de Groene Passage. De excursie is geheel verzorgd en 
kost € 60,00.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


