
VVA bezoek aan Ierland 
 
Bij dit bezoek aan het Zuidwesten van Ierland worden we begeleid door een BCS’r, daar 
sinds 1979, met periodes in Duitsland en Nederland, en nu al weer 18 jaar vast terug hier. 
 
Na onze aankomst gaan we naar Kinsale een havestad met een lange historie, waar de laatst 
Ierse clan hoofden vertrokken naar Frankrijk en we Charlesfort bezoeken dat deze baai 
verdedigde. Wij hebben vrije tijd om Kinsale, een foodie’s paradijs, jacht en vissershaven, 
gebouwd tegen de berg zelf te ontdekken. 
 
De tweede dag bezoeken we een veehoeder met vreemd vee, waterbuffels, die hij al 19 jaar 
houdt, melkt voor de speciale kaas, en het vlees op specialistische markten verkoopt.  
Ook een bezoek aan een eiland in Glengarriff baai staat gepland, waar een stuk rots alleen 
gebruikt als Engels verdedigingspunt met Martello toren en garnisoen werd omgetoverd tot 
Italiaanse tuinen met subtropische planten die hier groeien en beschermd worden door de 
warme golfstroom. Op weg hierheen zien we zeehonden, en kunnen de mossel lijnen in de 
baai zien, een speciale manier om mosselen te houden, met uitleg hierover. 
 
De derde dag bezoeken we een Nationaal park, waar de berg overgaat in Bantry baai, met 
natte gebieden, veel verschillende planten en boomsoorten, vleermuizen in betonnen 
pijpen en veel meer. 
Ook die dag een rit over het Beara schiereiland, over de Healy bergpas met 
haarspeldbochten en prachtige uitzichten, bezoek aan Kenmare, en Kissanes bergschapen 
boerderij, waar de schapen noch de lammeren op de berg krijgen, schapenhonden 
demonstratie en schaapsscheren, en uitleg hoe het is om te overleven als boer in dit gebied, 
aangrenzend aan Killarney Nationaal park en in de bergen. 
 
De laatste dag bezoeken we Cobh, de laatste haven waar de Titanic vertrok, met uitleg over 
de historie van de Titanic, maar ook de eerdere reizen naar America met hongerschepen, en 
een lange Engelse Navy geschiedenis.  
En natuurlijk een hoogtepunt, het bezoek aan Jameson Middleton Whiskey distillerij, hoe de 
whiskey vroeger geproduceerd werd, met proeven natuurlijk. 
 
Breng wandelschoenen mee, buitenkleding, maar alles is te doen?? voor iedereen. 
 
 

VVA Irish visit 
 
Program: 
Day 1=> 28 Sept: Arrival Cork 10.05 =>Kinsale and Charles fort 
Day 2=> 29 Sept: Visit Water buffalo Toons bridge farm and Italian Gardens Garnish Island 
Day 3=> 30 Sept:   Walk in Glengarriff National park, (Shirley and I have done it, and there 
are a lot of special trees and landscape types they would like        
connected to their studies and professions), Beara peninsula drive, and Kissane’s sheep farm 
visit. 
Day 4=> 1Oct: Middleton Distillery and Cobh Flight Cork at 17.20 
 


