
Jaarverslag over 2012 

Samenstelling per 31 december 2012: 
Dr. A.P.J. Jacobs, mw. drs. L. Wiggers, mw. ir. J.M.M. Jongeling-Rooth, mw. M. Majoor-
van Eijndhoven en drs. H.J.L.M. Boersma MBA q.q. 

Na de meerdaagse studiereizen naar Duitsland/Zwitserland (2010) en Frankrijk (2011) 
was dit jaar opnieuw Engeland (eerder waren we daar in 2009) de bestemming van de 
jaarlijkse LGOG-studiereizen. Driemaal reisde in mei en juni een volle bus van 
Touringcarbedrijf Ghielen naar de zuidelijke graafschappen Oost- en West-Sussex. Het 
typisch Engelse Hotel Hydro in badplaats Eastbourne was telkens de tijdelijke thuisbasis. 

Wie op zoek is naar historische bezienswaardigheden heeft in Sussex die Quahl der 
Wahl. Daardoor kon een bijzonder gevarieerd programma worden samengesteld. In 
Pevensey en Fishbourne werden respectievelijk een fort en een villa uit de Romeinse tijd 
bezocht. De Middeleeuwen waren onder meer vertegenwoordigd door Bodiam Castle en 
de slagvelden van de Slag bij Hastings (1066). Van later datum zijn het kasteel van 
Arundel en het landhuis Petworth House. Tuinliefhebbers kwamen met Great Dixter en 
Sheffield Park eveneens aan hun trekken. Tel daar nog bezoeken aan de steden 
Brighton en Chichester bij op en duidelijk mag zijn dat sprake was van een rijk gevuld 
programma. Er was optioneel voorzien in een aangepast programma met extra 
archeologische bezienswaardigheden. Hiervan werd helaas geen gebruik gemaakt. 

Zowel deelnemers - zo bleek ook uit de analyse van de na afloop verzonden enquête- 
als reisleiding waren bijzonder te spreken over het verloop van de reizen: prima hotel, 
bus en chauffeur, de bezienswaardigheden waren een bezoek meer dan waard en de 
gidsen bleken deskundig en enthousiast. De onderlinge sfeer was bij elke reis nauwelijks 
voor verbetering vatbaar. Al zat het venijn in de staart: op de laatste dag van de laatste 
reis deed zich een ernstig ziektegeval voor. Door adequaat handelen van de reisleiding 
kon snel hulp worden geboden, zij het dat de betreffende persoon wel nog enige dagen 
extra in Engeland ter observatie moest blijven. 

De reisleiding bestond uit Antoine Jacobs, Joke Jongeling-Rooth, Manna Majoor-van 
Eijndhoven, Jean Pierre de Warrimont en Lita Wiggers. Henk Boersma en Antoine 
Jacobs waren verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma. 

De administratieve afhandeling, de reisindeling en de financiële afwikkeling van de 
volledig kostendekkende reizen werden door Bureau LGOG verzorgd (Gaby Verhulst en 
Henk Boersma). Er zij er nog maar eens op gewezen dat de reisleiding hun kennis en tijd 
om niet ter beschikking stellen om de LGOG-studiereizen mede mogelijk te maken. 

 


