
 

 

 

Reisverslag Nieuwjaarsreis Otterlo van 29 december 2014 t/m 

5 januari 2015. W1409B 

 

 

Winter in Otterlo, ons uitzicht op de ondergesneeuwde heide.  

 

 



Maandag 29 december 2014 

 Maandagmorgen 29 december stapt Caty in Groningen op 

de trein. 

 in Assen staat Lies te wachten en gezamenlijk vertrekken 

ze om 09.14 uur richting Arnhem. De eerste gasten zijn dan al gearriveerd: Willem is al een 

weekje in Otterlo geweest; Christianne heeft de Kerst doorgebracht in Brabant, Ina wordt 

gebracht en ook Cseco wordt gebracht, vergezeld door z’n ouders en assistentiehond een 

blonde schoonheid. Als hij z’n dekje aan heeft mag je hem niet aaien, maar zodra z’n 

dienstpak uit is mag dat wel en dat laat hij enthousiast toe. Caty doet ondertussen de 

boodschappen voor het avondeten en als de bagage is gepakt vertrekken we richting 

Veenendaal om Mark mee te nemen. Nick en Gerrie worden rechtstreeks naar Otterlo 

gebracht. We gaan op weg. Vlakbij Otterlo komen we in een winterlandschap. Er ligt sneeuw. 

 

 

 

 

 



We zijn ingecheckt en met de sleutel in ons bezit gaan we naar onze bungalow. 

 

De koffers worden uitgeladen 

  

  
 



 Onze gasten en de begeleidsters: 

 
 

 
Cesco Baljon Ina van Santen Willem Prenger 

   
ChristianneJochems Nick Beusen Gerrie Maat 

 
  

Mark Hellemans Caty Boef Lies Udema . 

   



Als iedereen aanwezig is gaan we allereerst gezamenlijk aan de koffie met iets lekkers.

 

Links naast de kerstboom de broer van Gerrie, rechts zus en ouders van Nick. 

Nadat we afscheid hebben genomen van de brengers gaan we aan de slag, de 

boodschappen moeten opgeborgen, de kamers verdeeld en bedden opgemaakt, sommigen 

kunnen dit zelf en een paar hebben extra handjes nodig.  

De kamerindeling: Ina en Gerrie delen een kamer, op de 4-persoonskamer: Nick, Mark en 

Willem. Cesco heeft een eenpersoonskamer geboekt en dat is maar goed ook want vanwege 

zijn lengte steken z’n  benen buiten boord en we schuiven het tweede bed erachter en dan 

past hij er in, hi.hi. Christianne heeft ook een eenpersoonskamer geboekt en is helemaal blij 

met haar kamer, die grenst aan de huiskamer en keuken. 

  



 

Uiteindelijk is alles redelijk op orde, maar nog niet helemaal. Wat hebben we veel 

boodschappen. 

Lies brengt ondertussen de medicatie op orde, wat nog een hele klus is, maar uiteindelijk 

komt ook hier het overzicht, met een kleine uitzondering betreffende de medicatie van Mark, 

maar een telefoontje met zijn begeleidster komt ook dit goed. 

Dan is het etenstijd geworden, we hebben allemaal goede trek. 

We eten Hollandse Erwtensoep, aangevuld met een preitje en worst. Het smaakt 

voortreffelijk evenals het toetje. 

De avond kijken we nog wat naar de tv. en gaan vroeg slapen want morgen gaan we voor 

ons eerste uitje op stap en wel naar Zwolle. 

 

Dinsdag 30 december: 

Nadat bij iedereen is gedoucht en aangekleed beginnen we aan ons eerste gezamenlijke 

ontbijt: Het is nog wat wennen, we kennen elkaar nog te kort. Maar het gaat zeker komen. 

 

Om 14.00 uur begint de voorstelling in Zwolle en we vertrekken vroeg om ruim de tijd te 

hebben om de bus te parkeren. We gaan naar:  

 

 



Theater Odeon is een klein intiem theater dat vooral geschikt is voor kleinere 

theaterproducties aan de Blijmarkt in Zwolle. 

 

We worden verwelkomt door een leuke portier met hoge hoed en zoeken een plekje in de 

hal. Caty zoekt een parkeerplek voor de bus. We bestellen alvast een drankje en al snel is 

Caty terug en genieten we van onze consumptie. Dan nog snel even naar het toilet en gaan 

we naar de zaal. We hebben boven gereserveerd maar in overleg is er toch plek beneden 

voor Gerrie [in de rolstoel / er is geen lift in Odeon] en Willem. De anderen gaan boven op 

het balkon zitten. 

Opgevoerd wordt: 

Een beestachtige musical voor de hele familie en de Tendens-familie 

 Jungle Book is gebaseerd op de spannende oerwoudverhalen van Rudyard Kipling over Mowgli en 

zijn vrienden Baloo de beer en panter Bagheera. 

Mowgli groeit als mensenkind op tussen de wilde dieren in het oerwoud. Hij leert te leven volgens de 

wetten van de jungle, sluit een pact met de Apenbende en raakt in gevecht met de tijger Shere Khan. 

De grootste strijd voert Mowgli echter met zichzelf. Zal hij ooit terugkeren naar de mensenwereld? 

  
 



In de pauze staat er een drankje klaar [zit bij het ticket inbegrepen]. Dan gaan we het tweede deel van de musical 

en zullen we weten of Mowgli terugkeert naar de mensenwereld. Nieuwsgierig geworden? Vraag het  onze 

gasten, zij hebben het antwoord. Ha.ha. 

Het is al donker als we terugrijden naar onze vakantiebungalow. Het  is alweer  tegen etenstijd en terwijl Lies zich 

met de medicatie bezighoudt  gaat Caty koken. Het menu: Kapucijners met een uitje, paprika en een 

Kapucijnersaus. Iedereen laat het zich weer goed smaken. Er is weer een ruime keus uit de toetjes en iedereen 

mag de lekkerste uitzoeken. 

’s Avonds kijken we naar een opname van Andre Rieu en genieten daarvan. [heeft Caty meegenomen]

 

We kletsen nog wat na en dan sluiten we deze dag af en gaan we lekker slapen. 

 

Woensdag 31 december / oudejaarsdag. 

Na het ontbijt en de koffie gaan we richting Utrecht waar om 15.00 uur het Wintercircus 

begint. 

  
 

.   



We hebben toch een geluk met parkeren, recht tegenover de ingang vinden we een plek 

voor de bus, na overleg met een aardige familie, die hun auto een stukje verder parkeren en 

dan kunnen wij er ook staan. De weg oversteken en we zijn er al, en lekker op tijd. 

Als we ons melden bij de kassa komt een hostess aangesneld die ons gaat begeleiden, eerst 

naar de toiletten. We zijn net VIPS, worden via de buitenste ring van de grote Circustent naar 

de piste begeleid. Stel je voor wij zijn backstage geweest en komen door de gordijnen op in 

de piste. Hoe leuk is dat. Omdat de voorste rij stoelen niet bezet zijn mogen we daar zitten, 

met de neus bovenop het gebeuren. Wat boffen we toch. De hostess zegt dat ze in de pauze 

terugkomt.  Het gaat beginnen met een vlaggenparade met de vlag van de herkomst van de 

artiesten. Ze komen uit alle windhoeken. 

 

Na deze presentatie gaat begint het spectaculair met luchtacrobatiek. 

Helaas hebben we niet van alle acts foto’s kunnen nemen. 

  



 

 

En 4 prachtige Friese Paarden laten kun kunstje zien. 
 

 

 

Daarna komen de kamelen en de lama’s 

 

 



  
Dan is het pauze, tijd om iets te drinken te halen of even naar het toilet. De hostess begeleid 

ons weer, wat geweldig. 

In de pauze mogen kinderen een paar rondjes rijden op de Friese paarden. 

 

De tweede ronde: 

 



 

 

 

 



Dan volgt als afsluiting een spectaculaire motoract. Per 2 coureurs rijden de coureurs de 

stalen bol in en racen rond, daarna volgen er weer 2 en hetzelfde gebeurt en dat gaat door 

tot  6 rondracende coureurs  hun rondjes rijden Ze krijgen een daverend applaus.. 

  

 

 
 

We hebben genoten van een prachtig show en inmiddels is de hostess weer aangeschoven 

en maakt nog een groepsfoto en brengt ons back stage weer naar de uitgang. We zijn op tijd 

maar rijden vast richting Hotel van der Valk in Veenendaal [aan de A12]; het is pas een 

maand open, dus we zijn benieuwd. We hebben hier een tafel gereserveerd. Het ziet er 

schitterend uit, met mooi designservies en bestek.  



De bediening is uiterst vriendelijk, het VIP gevoel blijft dus nog even. 

We hebben allemaal trek in koffie /koffie verkeert of chocolademelk. Thuis hebben we het 

menu al bekeken en genoteerd en kunnen het zo overhandigen aan de bediening. 

HET MENU: 

 

Valk klassiekers - Vlees 

Gebakken kogelbiefstuk met puree van gepofte rode biet, bospaddenstoelen, balsamico en champignonroomsaus Gekozen 
door Lies 

Varkenshaasje gemarineerd in five spices, met noedels en hoy-sin  saus. Door Caty gekozen 

Kipsaté spiesjes van kippendijen, gemarineerd in Balinese kruiden met satésaus, kroepoek en pittige komkommer Gekozen 
door Nick, Gerrie, Willem en Mark. 

Valk klassiekers - Vis 

Gebakken zalmfilet met prei à la crème en aardappelpuree 
Gekozen door Christianne 

Gebakken kabeljauwfilet met puree van aardpeer, gedroogde ham en beurre noisette Gekozen door Ina en Cesco. 

Als voorafjes wordt gekozen voor soep en/of broodjes met kruidenboter. 

                     Als toetje wordt uit onderstaande gekozen. 

Dame Blanche, in een modern jasje met vanille ijs en chocoladesaus, sorbet met gemende vruchten,  ijssneeuwpop 

. 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

Ter afsluiting nemen we nog een heerlijk toetje; dame blance, ijs met vruchten en slagroom en Christianne heeft 
een heerlijke ijs sneeuwpop besteld. Met de buikjes vol gaan  we weer op weg naar het Lorkenbos. Oud jaar 
vieren. De koffie is ons aangeboden en dus gratis. 

Het wordt een gezellige huiselijke avond, we kijken naar een DVD van de Josti Band en de appelflappen en 
oliebollen staan op tafel, de pintjes en wijn  en sapjes staan klaar.  

  
 Nieuwe Samson, maar hoe werkt het, Cesco legt het uit 



 

 

 

 

 

 

Dan begint het aftellen; 5,4,3,2,1 en luiden we 
het oude jaar uit en gaan knallend het nieuwe 
jaar in. 

 



 

 

2015 is begonnen – Gelukkig Nieuwjaar 

 

 

 

 

 
Er wordt gezoend en getoost op een mooi en gelukkig 2015. 

Pas om 02.00 uur gaat het licht uit en ligt iedereen tussen de lakens. 

 

 



 

Donderdag 1 januari 2015. 

Vanmorgen mogen we uitslapen en kan aan de ontbijttafel worden aangeschoven, het mag ook in de pyama [ont 
bijt]. Op zo’n eerste dag in het nieuwe jaar is alles gesloten, maar de begeleiders hebben natuurlijk wel een plan. 

We gaan een speurtocht maken naar wilde zwijnen en een restaurant/café voor een lekker bakkie koffie in het 
Nationale Park de Hooge Veluwe. De meesten zijn hier nog nooit geweest dus dat gaat nu veranderen. 

Maar eerst moet de stofzuiger door het huis en Ina is vast de sperzieboontjes aan het punten [dank Ina] voor de 
avondmaaltijd; we eten een potpourri van Hollandse groenten. 

 

 

Dan op naar het Park. 



 

 

  



Gevonden een wild zwijn en wordt geknuffeld door Nick. 

En nu op naar het Bezoekerscentrum: 

 

Daar is dan het wilde zwijn, verder zien we een das, 
vos, muizen, insecten en veel vogels. Het ziet er 
prachtig uit. 

En natuurlijk bezoeken we het winkeltje. We hebben 
nog niet geshopt en het geld trilt in de beurzen. Gerrie 
koopt een prachtig bloemen kleurboek en kleurpotloden 
in een beeldschoon kistje. 

Lies koopt een fleske Veluwse Zwienenbitter; Het wilde 
kruidendrankje van de Veluwe. Met een foto op het 
flesje met een zwijnenfamilie. 

  

Dan gaan we naar Restaurant de Koperen Kop die geopend is, wat een geluk, en dan is er koffie, koffie-verkeerd, 
warme chocolademelk met  slagroom, kiezen maar. De Koperen Kop is een gezellig restaurant, de open haard 
brand, het is er goed toeven, en missie geslaagd, we hebben een wild zwijn gezien en een open kroeg gevonden. 

We vertrekken weer en vervolgen onze rit door het Park om uiteindelijk bij de uitgang aan de Hoenderlose kant 
uit te komen en weer op weg naar huis. 

Wat eten we vanavond” 



Groenten: broccoli, worteltjes en sperziebonen; gebakken naturel- en gekruide aardappeltjes, rollade en kipfilet. 
En er is weer een keur aan toetjes. 

 

We kunnen terugkijken op een prachtige dag en brengen de avond weer gezellig met elkaar door. 

 

Vrijdag 2 januari 2015 

Zo mooi als we gisteren de avond afsloten, zo naar begint deze dag. Rond 09.30 uur meldt Mark zich maar nog 
geen 5 minuten later wordt hij onwel. Hij is achter z’n bed flauwgevallen en na heel veel tijd en moeite krijgen de 
begeleidsters hem in z’n bed. Nemen contact op met de huisarts in Otterlo en deze komt direct na z’n spreekuur 
voor een consult. De dokter onderzoekt Mark grondig en na beraad en overleg met de begeleiders en kantoor 
van Tendens moeten we helaas Mark z’n vakantie afbreken. Hij wordt rond 16.30 uur opgehaald. 

Ondertussen gaat de groep lunchen en Mark is in een diepe slaap gevallen, kan hem alleen maar goed doen. 

Na de lunch gaat Caty met een paar van de groep een wandeling op en rond het park maken. Lies blijft bij Mark 
en ook Gerrie blijft thuis en vermaakt  zich met het maken van een mooie kleurplaat. 

  



 

De wandeling en de speeltuin: 

  

  



 

 
Het gezegde “Als kinderen spelen zijn ze zoet, laat ze spelen” gaat hier ook echt op, ha.ha. 

 

Wat een plaatje he? 

.  

 



Tegen vieren maken we Mark wakker kleden hem aan en brengen hem in de rolstoel van 

Gerrie naar de huiskamer. Hij wil opstaan en iedereen roept, nee Mark je moet blijven zitten, 

maar Mark denkt daar anders over, hij wil gewoon ook op de bank zitten. 

 

Wachten op de taxi; hier zijn we nog compleet. 

 

 
 

 



Nog even alles netjes op z’n plek voor hij terugreist naar België. 

 

En dan moeten we spijtig genoeg afscheid nemen van Mark. Hij kan gelukkig nog lachen en 

we hopen dat hij thuis snel zal herstellen. 

Dag Mark. We zullen je prettige aanwezigheid missen. Iedereen is ook wat ontdaan door zijn 

vertrek. 

 

 



Het was een bewogen dag en ons middagje shoppen stellen we een dagje uit. Om deze dag 

toch op een mooie manier af te sluiten stellen we voor om patat en iets extra in het dorp te 

gaan eten. Enthousiasme en de bestellingen krijgen we onmiddellijk te horen. Even wachten 

mensen, eerst maar eens zien of er een cafetaria is. We gaan op pad. We gaan smullen bij 

Cafetaria De Waldhoorn. En wat hebben we gesmuld van de frieten, berenhappen, kroketten 

en hamburgers. 

 

De avond brengen we rustig door en kijken uit naar morgen. 

Trusten allemaal. 

Zaterdag 3 januari 2015. 

Vandaag gaan we dan shoppen in Veenendaal, maar eerst gaan we nog even langs de 

Supermark voor het avondeten. Stampot zuurkool met worst. Dan gaan we naar 

Veenendaal. Wat zijn de wensen van de gasten: Willem gaat een nieuw scheerapparaat 

kopen en een trui, Gerrie zoekt een DVD of CD van Elly en Rikkert, Ina wil graag nieuwe 

oorbelletjes en een ringetje, Christianne een broek en een trui, Nick ook iets van kleding en 

Cesco weet het nog niet. We gaan het zien. Plotseling zijn we Nick kwijt, wat denk je waar hij 

is gebleven die ondeugd!! Behalve Gerrie en Cesco is iedereen geslaagd. Er zijn geen 

muziekwinkels meer in Veenendaal, iedereen koopt on-line. Gerrie gaat in Kampen zoeken. 

Hij heeft zichzelf in de etage gezet, zonder prijskaartje, 

ha.ha. 



Tegen vieren gaan we naar de Hema voor een 4-uurtje. En krijgen de zere voeten van het 

winkelen even rust. 

  
 

Na de maaltijd: stampot zuurkool en Hemaworsten en de toetjes brengen we de avond 

gezellig met kleuren, puzzelen en een film van James Bond door. 

  

 

 
 
Wat waren we blij met Willem, hij kon de 
DVD/CD speler bedienen, hij is dan ook 
benoemd tot DJ-W. Heerlijk zulke gasten. 
 
Ina gaat als een speer met d’r puzzel, door 
tijdgebrek komt die niet helemaal af, maar 
knap hoor dat je zover bent gekomen. 
 
Vakantievrienden. 
 
Gerrie maakt weer een mooie kleurplaat. 
Een gezellige avond. 
 
 



 
 

Zondag 4 januari 2015 

Wat gaan we deze laatste dag doen. We gaan als eerste naar de film in Arnhem. Maar voor 

we vertrekken moeten eerst de ruiten gekrabd, het heeft flink gevroren vannacht en het is 

koud. Cesco kan er met zijn lange armen makkelijk bij. 

 

 
Het is een fantasieverhaal dat zich afspeelt rondom een soort kabouter, een Wiplala die kan toveren, 

door hem tinkelen genoemd. Dit tinkelen lukt echter maar gedeeltelijk. Hij komt terecht in het gezin 

Blom dat woont in Amsterdam Zuid en bestaat uit Vader Blom, een geleerde schrijver, dochter Nella 

Della, zoon Johannes en poes Vlieg. Ze beleven de gekste dingen en hij tinkeld de hele familie Blom 

als kleine mensjes [nauwelijks groter dan een muis]. Uiteindelijk komt alles op z’n pootjes terecht 

maar soms scheelt het niet veel of het mislukt. Een geweld leuke, humoristische film. Zie ook Wiplala 

op Facebook voor meer informatie. 

Om 11.00 uur zitten we in de bioscoop in een zaal op de derde etage. Gelukkig is er een lift 

aanwezig en in een mum zitten we in de zaal. Er is ook een rolstoelplaats maar Gerrie wil 

ook gewoon in de rij zitten. Gelijk heb je meid, wel zo gezellig. En we hebben het geweten 

want wat heeft ze gelachen. In de pauze worden er drankjes gekocht, chocolade en 

gepofte…………. 

Na de film gaan we naar De Postbank, het is een heerlijke dag en het zonnetje schijnt. Caty 

is hier 55 jaar geleden voor het laatst geweest, nou dat wordt leuk. Het is een prachtige tocht 

naar het hoogste punt. Heeeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeeeel mensen hebben 

hetzelfde gedacht, want het is er toch druk met auto’s, het is even zoeken naar een 

parkeerplaats maar het lukt Caty keer op keer om weer een goede plek te vinden. We gaan 

rondkijken: 

We hebben onderweg een telefoontje van Joost gehad, Willem wordt vandaag gehaald, de eigenaar van de 

Zorgboerderij dhr. Fred de Man, waar Wllem woont heeft autopech en kan alleen vandaag een auto van een 

vriend lenen. We moeten terugbellen. We overleggen waar Willem het beste gehaald kan worden. Bij de 

Pannenkoekboerderij waar we om 17.30 uur hebben gereserveerd. We bellen Fred de Man en nodigen hem uit 



om een vorkje mee te prikken. Kunnen ze daarna gezamenlijk terugrijden naar Groningen. Uitnodiging wordt 

aangenomen. 

 

 



 
 

In het restaurant is het te druk om binnen te gaan, we nemen de haarspeldbochtweg naar 

beneden, het is schitterend en als we beneden zijn keert Caty de bus en nemen dezelfde 

weg maar dan naar boven. Ja. Ha.ha. echt waar. We hebben er zo van genoten. 

 

Daarna rijden we het Park uit op zoek naar een café voor een kop koffie [jaaa, we zijn 

koffieleuten]. We belanden op Zweefvliegveld Ter Let. Het ligt aan een doodlopende weg, is 

open gelukkig. Het is een gezellige ambiance met een mooi uitzicht op de baan [de 

vliegtuigen staan in de hangar, die krijgen we nu niet te zien, maar wel prachtige 

ondergaande zon]. 



.  

 



 

Als de zon de aarde raakt stappen we op en gaan ter afsluiting van deze Nieuwjaarsreis naar 

de Pannenkoekboerderij in Otterlo. 

Daar aangekomen is dhr. Fred de Man al gearriveerd en hij schuift gezellig aan. 

 . . 



.  

. Proost, stoere mannen!! 

Dan nemen we hartelijk afscheid van Willem en Fred de Man en maken ons laatste 

gezamenlijke ritje maar huis, waar alvast koffers worden gepakt, koelkast en kasten 

leeggehaald en Cesco helpt Caty om al zoveel mogelijk in de bus te zetten. 

Deze avond kletsen we nog wat na en iedereen geeft aan een fijne vakantie te hebben 

gehad, maar dat het toch wel jammer was dat Mark eerder moest vertrekken. 

Voor de laatste keer gaan we hier naar onze bedjes, morgen vroeg op en om 09.00 uur een 

lekker broodje uit het vuistje 

Trusten. 

 

 

 

 

 



Maandag 5 januari 2015 

Caty heeft heerlijke luxe broodjes gekocht en om 09.00 uur kunnen we aanvallen. Maar dan 

staat plotseling de taxi voor Christianne al voor de deur. Hij moet echt even wachten, we 

laten haar niet gaan met lege maag en zonder de opkikker koffie. Afscheid nemen en daar 

gaat ze. Als iedereen klaar is begint het gesleep naar de bus om alles weer in te pakken. 

De moeder  van Nick komt gestrest om 10.00 uur binnen, in de file gestaan. Stop met de 

stress we hebben koffie en er is nog taart. Even later komt de broer van Gerrie binnen en 

heeft in dezelfde file gestaan. Ook koffie en taart om te ont stressen. Ook van deze gasten 

en halers nemen we afscheid en als we de deur om 10.30 uur dicht trekken en uitchecken 

gaan we rechtstreeks naar Arnhem waar we  voor 11.30 uur aankomen. Cesco z’n vader is 

er al eerste samen met de hond van Cseco en die zijn beiden toch blij. Helaas is de 

begeleidster van Ina nog niet gearriveerd maar Caty en Lies nemen toch afscheid, wetend 

dat ze in goede handen op kantoor blijft tot ze wordt gehaald. 

Caty en Lies vertrekken naar Station Arnhem tegen lunchtijd en is het tijd voor een flinke 

puntzak frites met mayo, dan nog een beker koffie mee en dan treinen ze terug naar 

Groningen, naar huis. De vakantie is teneinde. 

Het was een bewogen week, met mooi dingen, lol, lachen maar spijtig dat Mark z’n vakantie 

moest afbreken. 

Lieve gasten, wij bedanken jullie voor jullie prettige aanwezigheid, gezelligheid en 

hulpvaardigheid. Jullie zijn kanjers. 

 

Namens Tendens Vakanties 

Knuffel en lieve groet van Caty en Lies. 

 

Reisverslag:           

foto’s; Caty  Boef   

tekst; Lies Udema 

 

 

 



 

 

Wist je dat: 

Cesco twee bedden tegelijk beslaapt 

Cesco een prachtige assistentiehond heeft 

De 3 Groningers in de groep soms een Grunnings onderonsje hadden? 

Gerrie prachtig kan kleuren en kan schaterlachen 

Ina graag meehelpt in de keuken en mee heeft gekookt 

Nick zichzelf in de etalage heeft gezet, maar gelukkig niet te koop was. 

Willem de DJ was, voor de bediening van de apparatuur en een DVD van Jan Smit had meegenomen 

zie we gezamenlijk hebben bekeken 

Gerrie een DVD had meegenomen van de Josti Band, waarbij de oude koningin aanwezig was 

[Prinses Beatrix] en oudejaarsavond hebben bekeken 

Dat we heel chique hebben gedineerd met een drie-gangen menu in het nieuwe 3 sterren 

Hotel/Restaurant van Van der Valk in Veenendaal. We als VIPS werden behandeld. 

Mark dol is op koffie verkeert 

Christianne dol is op winkelen en veel broeken heeft gepast en de mooiste heeft gekocht. 

De mannen met ijzeren geduld hebben gewacht tot de dames waren uitgewinkeld 

Caty altijd snel een parkeerplaats voor de bus weet te vinden. 

Zwollenaar Nick nog nooit eerder in theater Odeon in Zwolle was geweest. 

Lies het af en toe op de heupen had 

Caty en Lies lekker kunnen koken. 

Cesco een nachtvlinder is en vaak als laatste naar bed ging en het licht uitdeed? 

Lies en Christianne de hele vorige Nieuwjaarsvakantie heeft doorgenomen en Christianne maar vroeg 

en wat deden we nog meer? 

 
  
 

 

 

 



 

  

 
 

  
 

 



 

 
 

 
 

  
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


