
 

 

RELAXVAKANTIE BOURTANGE 

 

6 juni – 13 juni 2014 

     

       

   

 

 

Deelnemers: Madely, Mieke, Annie, Astrid, Jos en Jean 

Begeleiders: Harmke en Annelies met soms een helpende hand van Nathalie en 

Agnes. 

 

 

 



Vrijdag 6 juni 2014  

 

Om 9:00 uur komt Harmke in Arnhem-Zuid aan met de trein vanuit Emmen. Ze 

heeft al een lange reis gemaakt. Samen met Annelies gaat ze naar het kantoor 

van Tendens om de laatste details door te spreken voor de reis naar Bourtange. 

Om half 11 vertrekken ze samen met Jos( 1 van de deelnemers) naar 

Veenendaal om daar Madely, Jean en Astrid rond de klok van half 12 op te 

pikken. We gaan op weg naar Bourtange. Even voorbij Hoogeveen gaat de 

telefoon. Wat blijkt, Annie staat op ons te wachten in Zwolle. Harmke pakt de 

volgende afslag op de snelweg en we rijden terug naar Zwolle. Daar wacht een 

lieve dame een beetje ongeduldig op ons, gelukkig niet alleen, maar met een 

hele vriendelijke en bezorgde vrijwilliger. 

Rond kwart over 4 arriveren we in Bourtange, waar Mieke rond half 5 ook 

aankomt. Even kennismaken met z’n allen en daarna kijken waar we slapen. 

Ieder heeft een eigen kamer met al een opgemaakt bed, wat een luxe. 

We eten vanavond lekker patat met iets erbij. Zelfs Jean, een Belg, smult van 

die Hollandse frieten. Harmke gaat na het eten eerst naar Emmen om haar 

koffer en de reeds gedane boodschappen op te halen. Annelies doet samen 

met Jean de afwas en de rest is bezig met de koffer of hangt lekker onderuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 7 juni 2014 

We mogen allemaal lekker uitslapen, voor sommigen is dit om 6.30 uur voor 

anderen 9.00uur. Jean is al vroeg bezig met tafeldekken, zodat we alleen maar 

aan hoeven te schuiven. Lekker op ons gemak ontbijten. Hierna gaan we 

allemaal toilet maken en rond de klok van 11 uur stappen we in de bus. 

Vandaag staat het vestingstadje Bourtange op het programma. 

   

 

Dit stadje is vrijwel helemaal nagebouwd naar tekeningen uit de 18e eeuw. Heel 

nauwkeurig zijn de huisjes weer opgeknapt, de dijk aangelegd en het water 

stroomt weer buiten deze dijk, net als in vroegere tijden. Sommige huisjes zijn 

tegen betaling te bezichtigen, de winkeltjes zijn vrij toegankelijk. 

Na een klein valincidentje zijn we gaan zitten voor een bijkom-momentje voor 

de patiënt en genieten van een lekker drankje en een stukje kibbeling voor de 

liefhebbers. We lopen nog even rond en komen bij de kaarsenmakerij in de 

buurt. Na wat rondkijken, lijkt het een goed idee om deze week nog een keer 

terug te komen om zelf een kaars te maken. Na overleg met de eigenaresse van 

het winkeltje wordt besloten om dinsdagmiddag te komen. Maandagmiddag is 

het vanwege Pinksteren en de komende Vaderdag heel druk met kinderen. 

We zoeken de bus weer op en gaan boodschappen doen voor het ontbijt van 2 

dagen. Wel een hele kar vol met o.a. brood en wat lekkers voor ’s avonds 

omdat het een lang weekend is. Bij thuiskomst opruimen en koken. Vanavond 

eten we een grote pan bami leeg en nog allemaal een toetje na. Lekker nazitten 

en voor sommigen afwassen en afdrogen, want een afwasmachine hoort niet 

tot de inventaris. 

 



Zondag 8 juni 2014  

Rond de klok van 9 uur zit iedereen weer lekker aan het ontbijt en willen we 

graag weten wat er vandaag op het programma staat. Harmke heeft 

gisteravond nog het een en ander uitgezocht, omdat we een aangepast 

programma gaan volgen zonder al te veel lopen. Er zijn diverse mogelijkheden 

zoals een boottochtje of een eind rijden met de bus. We gaan vandaag iets heel 

anders doen. 

De 3e optie is met de trein rijden. We gaan in de plaats Erica naar het 

smalspoormuseum en mogen zelf een kleine locomotief over de rails sturen. 

Daarna gaan we met de trein over het smalspoor rijden en krijgen we nog enige 

uitleg over het turfsteken. Dit vinden we allemaal wel leuk. 

   

 

Rond de klok van half elf zitten we in de bus en rijden via de toeristische route 

naar Erica. We kopen onze entreekaartjes en gaan eerst lekker lunchen. Voor 

sommigen een kop tomatensoep, voor anderen een lekkere gehaktbal en ook 

een tosti komt aan bod.  

We gaan rijden in de trein met alleen maar houten zittingen. We krijgen 

onderweg nog heel veel informatie over het gebied waar we zijn en hoe er 

vroeger gewerkt werd. Er liggen nog diverse delen van treinstellen langs de 

route en voor de liefhebbers is er ook nog een kijkje in het gerestaureerde 

turfmuseum. 



  

Om 5 uur gaan we eerst naar Harmke’s huis om een rolstoel op te halen voor 

de rest van de week. Daarna gaan we naar ons huisje in Vlagtwedde om eten te 

maken voor vanavond. Helaas de broccoli ziet er niet meer gezond uit. We 

gooien onze plannen maar weer in de war en gaan lekker uit eten. Daarvoor 

hoeven we alleen maar door de tussendeur, want aan ons huisje zit ook een 

restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandag 9 juni 2014  

 

Vandaag is het Pinkstermaandag en dan is de markt in Emmen met allerlei 

kraampjes en muziek. Dus vandaag geen geluier. Op tijd opstaan en ontbijten. 

Afwassen, afdrogen en klaarmaken voor de busreis. Vandaag gaan er 2 

rolstoelen mee en 1 rollator. 

Toch weer om half 11 onderweg. We nemen een iets andere route om op de 

plaats van bestemming te komen. Een extra handje om te helpen is er bij 

aankomst in Emmen, Nathalie, de dochter van Harmke. De bus wordt bij 

Nathalie geparkeerd en uitgeladen. Vanaf daar is het 10 minuten lopen naar 

het marktplein. Mieke trakteert vandaag op gebak, lekker!!! 

Wat een drukte is het daar. We lopen er doorheen en gaan nog even kaarten 

en postzegels kopen voor het thuisfront. Even later komen we bij het 

muziekterrein, daar spelen de Eemslander Shanty’s uit Klazienaveen. Wat een 

mooie muziek en wat kunnen we met zijn allen dansen en luisteren. De foto’s 

spreken voor zich. 

   

   

Als onderdeel van het aangepaste programma gaan we nog een ijsproeverij 

houden. Wat een keuze hebben ze hier. 



  

Na afloop lopen we weer naar de bus en rijden via de toeristische route langs 

de Jaknikkers in Schoonebeek naar De Zwarte Racker in Nieuw-Schoonebeek. 

Hier krijgen wij vanavond een 3-gangen menu. Een heerlijke kop soep, een 

schnitzel met pure frietjes in een puntzak geserveerd en groente. Als toetje een 

prachtig palet van nagerechtjes, voor onze diabetici een bordje met aardbeien 

en ongezoete slagroom. 

Voor een enkeling wacht nog een verrassing als we buiten komen. Madely, 

Mieke en Harmke mogen nog even mee in een cabrio. De anderen zitten al in 

de bus en wachten. 

    

   

 



Dinsdag 10 juni 2014  

Vandaag mogen we weer lekker rustig aan doen. Uitslapen en in je pyjama 

komen ontbijten, uitgebreid douchen wie dat wil en op je gemak aankleden. 

Lekker kopje thee of koffie drinken. Het is toch weer snel 12 uur. Tijd om te 

lunchen. 

Nathalie komt rond de klok van half 2 om samen met Harmke en Annie een 

bezoek te brengen aan een huisarts in de buurt, omdat Annie vanmorgen 

alweer een beetje duizelig was. Er blijkt gelukkig niet veel aan de hand te zijn. 

Deze week rustig aan doen en zoveel mogelijk in de rolstoel blijven zitten met 

uitstapjes. Nathalie brengt voor ons allemaal een sleutelhangerbandje mee in 

de Hollandse kleuren, ze heeft ze zelf gemaakt van de loombandjes. 

Om half 4 is iedereen klaar om weer naar het vestingstadje Bourtange te rijden. 

Vandaag mogen we de achteringang gebruiken zodat de bus over het bruggetje 

dichterbij kan komen, we hoeven dan niet zo ver te lopen over de kinderkopjes 

met de rolstoelen en rollator. We gaan zelf kaarsen maken. 1lange lont 

vastgemaakt aan een plankje dompelen we steeds in het kaarsvet en laten dit 

vet weer stollen buiten de ton. Je ziet elke kaars groeien. Tussendoor lekker 

een kopje koffie of thee zodat de kaars helemaal kan harden. Daarna mogen 

we de kleuren bepalen van de kaars. De lichtste kleur als 1e over de hele kaars, 

de 2e is al iets donkerder en de 3e is het donkerst. 

   



    

 

Om 6 uur gaan we terug naar de bus, het is welletjes geweest. Vanavond doen 

we luxe en halen eten bij de chinees in Vlagtwedde. We eten allemaal ons 

buikje rond, het is ook zo lekker allemaal. Daarna de afwas en nog lekker even 

nazitten met koffie, thee en een glaasje fris. Op tijd naar bed, want morgen is 

het op tijd opstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 11 juni 2014  

Vandaag gaan we naar het dierenpark in Emmen. Voordat we hier arriveren, 

halen we nog een begeleidster–in-spé op. Haar naam is Agnes. De foto’s 

zeggen genoeg. 

Rond half 3 hebben we genoeg gezien en lopen vanuit het Dierenpark zo de 

stad Emmen in en gaan nog enkele boodschappen doen. We kopen o.a. een 

cadeautje voor Wim en Alie, onze gastheer en –vrouw, voor alle kleine dingen 

die we vragen en meteen opgelost worden zoals de batterij van de rookmelder 

die voortdurend blijft piepen. Om 5 uur brengen we Agnes weer naar huis en 

rijden weer naar Vlagtwedde. 

Vandaag mogen we in het restaurant pannenkoeken komen eten op kosten van 

Wim en Alie. Kijk maar goed naar al de foto’s die hiervan gemaakt zijn. Ze 

smaken zeker naar meer. 

   

  

 

 

 

 

 

 



Donderdag 12 juni 2014  

Vandaag weer een lekkere rustdag met uitslapen en ontbijten als je zelf wil. 

Voor de klok van 12 uur mag je lekker uitrusten, lezen of zoals Jean en Harmke 

een lekker stukje wandelen. Jos heeft deze week al de tijdschriften bekeken die 

voorhanden waren. Tegen het middaguur gaan we lunchen, daarna gaat 

Harmke naar Stadskanaal voor haar oefeningen en komt Nathalie gezelschap 

houden. 

Rond half 2 gaan Nathalie en Jos boodschappen doen voor het avondeten en 

voor het feestje van Jean. Die is morgen jarig, maar dan gaan we al naar huis. 

Madely schrijft haar kaarten samen met Annelies. De boodschappen worden 

opgeruimd en Harmke is ook weer terug. 

Om half 4 vertrekken we voor ons laatste bezoekje aan Bourtange. We nemen 

rustig de tijd om van alles te genieten. Vooral de winkeltjes met al hun moois 

hebben onze voorkeur. Ook de nagebouwde gebouwen zien wij wel zitten. Nog 

een laatste drankje en we gaan weer naar het huisje. 

  

Vandaag koken Nathalie en Astrid ons diner. Een Zweeds gerecht genaamd 

ütjekül. Dit is ijsbergsla met yoghurtsaus als bodem, daarop gebakken krieltjes 

en dan bovenop rul gebakken gehakt met gebakken spekjes. Smullen maar!!De 

pan is helemaal leeggegeten. Er volgt nog een toetje zodat alle toetjes op zijn. 



  

Na het eten hebben we de grootste lol gehad met mensen uit het huisje naast 

ons. 

 

Tegen 8 uur gaan we feesten met Jean. Allereerst worden de vakantiediploma’s 

uitgereikt en worden Wim en Alie in het zonnetje gezet voor de gastvrijheid. 

We hebben met zijn achten geld bij elkaar gebracht voor een mooi koetjesblik 

met koetjesdrop erin. Een schot in de roos. De taart wordt aangesneden en het 

feest kan beginnen. Na wat drankjes en hapjes wordt iedereen toch naar bed 

verwezen, omdat we morgenvroeg al om 7 uur eruit moeten. Natalie maakt 

heel veel ontbijt- en lunchpakketjes, terwijl Harmke en Annelies de boel alvast 

inpakken voor de terugreis. Ook de papieren voor kantoor zodat morgen alleen 

de rolstoelen, rollators en koffers maar in de bus gezet hoeven worden. 

 

 

 



Vrijdag 13 juni 2014  

Het afscheid van deze bijzondere mensen nadert. Om 7 uur is iedereen 

present, zelfs Astrid al. We gaan eerst allemaal aankleden en ons bed afhalen. 

Daarna ontbijten en nog de allerlaatste dingen in de koffer doen en buiten op 

de gang zetten. Harmke en Annelies kijken nog een keer op iedere kamer of 

iedereen werkelijk al zijn spullen mee naar huis heeft en maken meteen daar 

de prullenbakjes leeg. Iedereen neemt zijn lunchpakketje mee in de 

handbagage. 

Harmke zet alle spullen in de bus terwijl Annelies nog even het keuken- en 

kamergedeelte aanveegt en alle prullenbakken leegmaakt. Na een laatste 

controle nemen we afscheid van Wim en Alie. 

Madely, Mieke, Annie, Astrid, Jean en Jos wij hopen dat jullie net zo genoten 

hebben als wij, Harmke en ik met wat hulp van Nathalie en Agnes. 

 


