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Reizende broers beginnen nieuw avontuur
Door Alie Bakkenes

andere invulling vraagt.

kerkdriel • Tachtig
procent van de wereld
hebben ze al bezocht, de
broers Jules (61) en Theo
(51) Leerintveld. Jules vooral
als reiziger, Theo ook als
reisleider en journalist. We
spreken beide heren bij
Jules thuis. Beiden zijn nog
diezelfde nacht op Schiphol geland; Jules vanuit
Lanzarote, Theo uit Madrid.
Driftig zitten ze te puzzelen
aan een website. Hun éigen
website. Met de reisorganisatie ‘Grensloos Genieten’
willen de broers hun passie delen: reizen waarvan
je echt gelukkig wordt. En
waarbij zij hun hart volgen
en anderen meenemen
naar de mooiste plekjes op
aarde.

Kuifje
De beide heren Leerintveld
kennen we van Het Carillon.
Theo van een jarenlange
carrière als redacteur en
politiek verslaggever, Jules
van zijn column. De broers
groeiden op in Alem in
een gezin met zes jongens.
Reizen stond niet op het
programma van het gezin
Leerintveld; de speeltuin op
het eiland van Nederhemert,

Het idee komt niet uit de
lucht gevallen. Tijdens de
vele reizen die beiden hebben gemaakt zijn ze tot de
conclusie gekomen dat de
grotere reisbureaus hen en
met hen de reizigers, stuurt
naar bestemmingen die het
best verkopen. “En dat zijn
niet persé de bestemmingen
die het meest interessant
zijn”, vinden de broers.
Ook worden de gebroeders
in hun functie van reisleider naar eigen zeggen ‘in
een keurslijf van regels
en afspraken’ gedrukt en
merken ze dikwijls ‘dat een
reis vanachter het bureau
is samengesteld’, waardoor
het met grote regelmaat
voorkomt dat de situatie ter
plekke niet klopt of om een

daar hield het eigenlijk wel
mee op. Beide broers weten
niet van wie ze het ‘reisgen’ hebben geërfd. Jules:
“Waarschijnlijk betreft het
een spontane mutatie.” Hij
is naar eigen zeggen beïnvloed door zijn oudere broer
Adri die bij de marine ging
en ansichtkaarten stuurde
uit verre, onbekende en
voor hem o-zo intrigerende
oorden. Jules: “Dan kwam er
weer een kaartje uit Perzië
(nu Iran) of Ceylon (nu Sri

Lanka), of was hij door het
Panamakanaal gevaren. Ik
wachtte bijna ademloos bij
de brievenbus, iedere keer
als hij weg was.” En een
stripverhaal van ‘Kuifje’ toevallig dé grote held van
‘kleine’ broertje Theo - over
Peru, zorgde ervoor dat Jules
zich voornam dat hij daar
hoe dan ook heen moest.
Tot vorig jaar werkte Jules
bij eerst de belastingdienst
en later de sociale dienst.
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De vele reizen die hij in die
jaren maakte, vonden dan
ook plaats in zijn vrije tijd.
Theo pakte het vanaf het
begin anders aan en vulde
in navolging van zijn held
Kuifje al zijn tijd met reizen
en combineerde dat met de
journalistiek. Aan zijn meer
dan vijftien jaar lange loopbaan bij Het Carillon kwam
dit jaar een einde toen hij
door een grote reisorganisatie steeds vaker werd
gevraagd groepen te bege-

leiden naar Japan en China.
Maar ook Iran, Dubai, Praag
en Parijs werden in de afgelopen weken nog door hem
bezocht. Jules, die na zijn
vertrek bij de sociale dienst
over zeeën van vrije tijd
beschikte, meldde zich in
navolging van zijn enthousiaste broer bij verschillende
reisorganisaties als reisleider en werd meteen in het
diepe gegooid: op de Trans
Siberië Express, met in zijn
kielzog een groep ‘toeristen’.
Willekeurig
Met hun eigen reisorganisatie ‘Grensloos Genieten’
bieden de broers een op
het eerste gezicht volstrekt
willekeurig aanbod van
rondreizen naar onder meer
de Baltische Staten, NieuwZeeland, Wit-Rusland en
Japan, maar ook wandelingen, fietstochten en tripjes
dichter bij huis behoren tot
de mogelijkheden. De beide
heren die zeggen met hun
reisaanbod ‘hun hart te volgen’, lopen over van ideeën:
voor toeristen die Amsterdam en Utrecht bezoeken
organiseren ze wandel- en
fietstochten in de eigen achtertuin, het rivierengebied
en voor de individuele reiziger en bedachten ze het concept ‘Avontuur op maat’. En
zelfs als je niet op reis kunt
of wilt kan je genieten van
de broers en hun verhalen
over een halve eeuw reizen:
de thuisblijvers kunnen hen
boeken voor een lezing.
Meer informatie op:
www.grensloosgenieten.nl
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DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG
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IN ONZE WINKELS VERKRIJGBAAR:

100 gram ROSBIEF +

KEURSLAGERSKOOPJE

DIVERSE ROLLADES vanaf 500 gram
SPECIAL VITELLO
CHAMPIGNONS 100 gram

•PRACHTIG ASSORTIMENT

5.95 CHOCOLADE EN KERSTBONBONS

•LUXE AFGEWERKTE KERSTCAKE
•HEERLIJKE ROOMBOTER
3.25 AMANDEL STOLLEN
EXTRA OP DONDERDAG: 3 KOGELBIEFSTUKKEN 6.95
•HEERLIJKE ROOMBOTER
AMANDEL STAVEN EN –KRANZEN

EXTRA OPENING:

Extra openingstijden
met de feestdagen:

ZONDAG 24 DECEMBER
VAN 08.00 - 15.00 UUR

Zondag 24 en zondag 31 december zijn
we geopend van 8:00 tot 15:00 uur.

WOENSDAG

H.O.H. gehakt
600 gram

......................

2.75

Rundergehakt
500 gram

........................

2.75

IEDEREEN SMAKELIJKE KERSTDAGEN!
TEAM KEURSLAGERIJ JOHN & HENNIE BLAKENBURG

We bakken oliebollen
en appelbeignets vanaf
woensdag 27 december.

KijkopBommelerwaard.nl
voor inwoners, verenigingen en organisaties

Uw versspecialist !
Hogebankweg 3B, 5331 RD Kerkdriel
tel. 06-36029104, aenwvanhattem@gmail.com

Boerenkaas met olijven-tomaat en knoflook 500 gram 6.98
KAAS
& DELICATESSEN
Kalt bach
creamy
100 gram 2.99

Willy van Hattem
(gerijpt in de grottenAdrie
van &
Zwitserland)

Port Salut
Chaumes WIJN
Brie de meaux

KAAS

Bowland cheese met rozijnen

NOTEN

Huisgemaakte verse gevulde Roombrie

Huisgemaakte Kruidenboter
Huisgemaakte Likkepot
Mont d'or de joux coupe
Buitenlandse kaasjes
Olijven 200 gram met zakje sticks

Makreel salade
Tijger garnalen in looksaus
Tomaat o.a. Mozzarella salade
Zalm salade
Paling salade
Tappenade's o.a. Pepper sweets

100 gram 2.09
100 gram 2.79
100 gram 1.98
100 gram 2.49
100 gram 1.98
per bakje 1.98
per bakje 1.98
100 gram 2.49

Nu 3 voor 5.79
voor 5.00
100 gram 2.98
100 gram 3.29
100 gram 2.09
100 gram 1.79

100 gram 2.19
100 gram 1.79
Voor de beste kaasfondue, o.a. Appenzeller-Gruyere-of emmenthaler
raspen wij graag voor U.

Onze bekende Rijstcreakers-Chocolade pindarotsjes,
Nu 3 voor 5,00
pinda's of rozijnen ongeveer 30 soorten

A.S. Zondag 24 December zijn wij open van 8.00 tot 15.00 uur

