
 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

      

  

  

 

 

  

    

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Joop 
  John 

  Janco 

 Remco 

  Udo 

  Wim 

  Rene 

 Patty 

  Sanneke 

SaSasaSSa

Sanneke 

Wie gingen er mee?! 



 

Maandag 19 mei 

We begonnen de dag met een strakblauwe lucht en een heerlijk 

zonnetje en dat beloofde meteen al veel goeds! Patty en Sanneke 

waren al vroeg op kantoor voor de laatste voorbereidingen.  Maar 

Remco was nog veel vroeger, want ja, je moet wel 

op tijd zijn hè?! Ook Janco en Joop stapten in 

Arnhem op en uitgezwaaid door het Tendensteam 

gingen we op weg naar Veenendaal om Rene, Wim 

en Udo op te halen. Nu misten we er nog 1 en dat 

was John. Na de laatste stop in Eindhoven ging de 

reis voorspoedig door naar Sevenum en hebben we 

eerst heerlijk een drankje gedronken op het 

terras voordat we naar ons huisje mochten. 

Proost jongens; op een super gave vakantie! 

Nadat de kamers verdeeld waren was het tijd voor een hapje eten, 

klaargemaakt door koks Patty en Remco. We hebben gesmuld van 

pasta carbonara met salade en als toetje chocolade- en vanillevla.  

Na het eten gingen we het park 

verkennen met een rustige 

avondwandeling. Er werd al flink 

gedold onder mekaar en de grappen 

over zwemmen tussen de eendjes en 

elkaar in het water gooien waren niet 

van de lucht!  

 

De dag was zo om en het werd tijd om de bedden uit te gaan 

proberen: welterusten! 



Wist je dat: 

Joop al dikke 

vrienden met 'de 

buren' is 

geworden! 



Dinsdag 20 mei 

Vandaag beginnen we de dag met een heerlijk 

ontbijtje buiten in de zon! We zijn niet alleen; 

deze gevederde vrienden waren er als de 

'kippen' bij voor een stukje brood! 

We hebben gisteren al een beetje gekletst over 

wat we deze week willen gaan doen en naast Funpop was een dagje 

winkelen ook favoriet.  Venlo ligt mooi in de buurt en is een leuk 

stadje gelegen aan de Maas.  

Dus hup in de bus voor een dagje Venlo. 

Iedereen had wel iets waar hij voor wilde 

kijken: John wilde graag een cd, Janco een 

DVD natuurlijk en Joop wist al precies voor 

wie hij een kaartje moest kopen om op te 

sturen.  En Rene was helemaal trots op zijn 

dvd van Amy Winehouse! 

 

 

 

 

 

 

 

Van al dat shoppen krijg je natuurlijk wel dorst, dus hebben we een 

gezellig terrasje opgezocht. En daar werden John en Wim dikke 

vrienden! 

Wist je dat: Udo zijn 

toilettas was vergeten? 

Gelukkig konden we bij 

de Big Bazar de 

belangrijkste spullen 

halen! 



 



Na het winkelen is Patty boodschappen gaan 

doen en hebben we lekker een ijsje gegeten 

tijdens het wachten in de bus. Daarna snel 

terug naar ons huisje want John, Remco en 

Joop wilden dolgraag gaan zwemmen. Samen 

met Sanneke eerst het buitenbad uit 

proberen; oei dat was best koud!! Binnen 

was het beter en we hebben ons goed 

vermaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanneke was vandaag de kok en toverde de keuken om tot een heuse 

cafetaria, want er stonden hamburgers op het menu. Vooraf hadden 

we een lekkere groentesoep die de eerste honger kon stillen. Daarna 

kreeg iedereen een hamburger op bestelling. De meest favoriet was 

de Funpophamburger: met cheddar kaas, uien en augurk! En de 

mannen zaten nog niet vol hoor, want het carameltoetje ging er ook 

nog makkelijk bij! 

's Avonds was er tijd om te luieren en om de kaartjes voor thuis te 

schrijven.  

Wist je dat: John Sanneke de 

bijnaam 'Mama' heeft gegeven?! 

En wat een lol elke keer als hij die 

naam gebruikt ;-) 



Woensdag 21 mei 

Het is de dag van de sollicitatie van Sanneke. Er wordt al druk 

gegrapt door de mannen dat ze het beste met haar mee kunnen gaan 

om te zorgen dat ze wordt aangenomen! Lief hoor mannen, maar jullie 

mogen vandaag met Patty en Eric op stap.  

En dit keer is het een boottocht over de Maas. 

Deze vertrok vanuit Well en duurde 2 uur. Tijdens 

de tocht vertelde de schipper van alles over de 

omgeving. Zoals bijvoorbeeld over het landgoed 

Geysteren, de sluis en het gebied rondom het 

Leukermeer.  Remco en Janco mochten even het 

roer overnemen en we bleven aardig recht varen, toch mannen?!  

Na de boottocht was het tijd voor wat boodschapjes en een ijsje in 

Horst. Mmm, lekker hoor! Ook werd het Kasteel van Horst, 

tegenwoordig een ruïne, bezocht en Janco wilde graag het uitzicht 

van de toren zien en is dus omhooggeklommen!    

Wist je dat: Patty en 

Eric op de boot in slaap 

waren gevallen?! 



Wim was vandaag 

op stap met o.a. 

Chantal, Bart en 

Simone van de 

buren. Ze zijn naar 

de midgetgolfbaan 

op het park 

geweest, wat een 

gezellige en 

ontspannende 

activiteit was! 

 

 

           
           
            

 

 

 

Na deze uitjes was het tijd om naar huis te gaan, want vandaag stond 

de BBQ met de andere groep Funpoppers, onze 'buren' op het 

programma! Sjaak en Simone hadden allemaal lekkere dingen in huis 

gehaald; vooral veel vlees natuurlijk, stokbroodjes, allerlei sausjes en 

salades! En Sjaak, de hoofd BBQ-man, had wel hulp nodig voor zoveel 

mensen, dus werd Remco ingevlogen om onze burgers goed in de 

gaten te houden. Top! En natuurlijk kon een lekker muziekje niet 

ontbreken dus de Hollandse hits vlogen dan ook om onze oren. Goed 

oefenen vast voor Funpop met z'n allen! Sanneke kwam ook weer 

thuis maar helaas hadden alle goede wensen niet geholpen en is ze 

Wist je dat: Wim ineens 

heel  ondeugend kan 

lachen?! En dat ie dan 

met je gaat stoeien of 

je gaat kietelen?! 



niet door naar de volgende ronde. Jammer, maar gelukkig was ze snel 

weer opgevrolijkt door alle lieve deelnemers! 

Mmmm,  smullen maar!! 

 

Nadat we onze buiken helemaal tonnetje rond hadden gegeten, 

hebben we de boel opgeruimd en zijn we lekker naar ons huisje 

teruggegaan om nog even te hangen of lekker te gaan slapen.  Tot 

morgen!           
            
     



Donderdag 22 mei 

Joehoe, we gaan naar Toverland vandaag! Maar 

eerst moeten we een cadeautje gaan kopen voor 

Remco, want die is morgen jarig! Het is lastig om 

dat stiekem te doen, want Remco wil ook even de 

winkel in. Met wat smoesjes lukt het om hem weg 

te lokken, zodat Patty snel wat leuks kan kopen!  

We kunnen niet wachten om het park in te mogen, maar Sanneke wil 

eerst nog even een groepsfoto: smile! Troy, de grote houten 

achtbaan is het eerste doel. Daarna gaan we in kleine groepjes 

verder en doet iedereen wat ie wil! Aan het eind wordt er nog even 

geshopt en gaat Rene met een mooie pet naar huis. De foto's 

vertellen de rest: we hebben veel lol gehad!  

 



 

Toverland menu 
* 

Kippen soep á la Patty 

** 

Pannenkoeken met spek, kaas of naturel 

*** 

Zomerfruit met slagroom 

  



Vrijdag 23 mei 

Hoera: Remco is vandaag 31 jaar geworden! Door de drukte van 

de laatste dagen zijn er wat spanningen ontstaan en moet het 

feest eerst nog wat op gang komen. We hebben besloten er een 

relaxed dagje van te maken en na het avondeten met elkaar het 

cadeautje te geven. 

Remco heeft dan ook 

heerlijke soesjes als 

traktatie en als dan de 

'buren' ook nog met 

Limburgse vlaai 

aankomen is het feest 

compleet! 

 

 

Maar terug naar het begin van de dag! Na 

een uitgebreid ontbijt met een gekookt 

eitje, gebakken eieren met spek en 

croissantjes hebben we alle tijd voor een 

lekker potje kaarten ... 

 

 

 

 

 

....en Patty draait zoals gewoonlijk 

een shagje voor Wim! 



Na de lunch gaat Patty met Remco, John, Wim, Janco en Rene 

naar Roermond om te shoppen en mooie gebouwen en beelden te 

bekijken..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....en om lekker van een ijsje en het mooie weer te genieten! O 

ja, en om haasjes op de foto te zetten :-). 



Udo en Joop blijven liever thuis en dat vindt Sanneke ook wel lekker. 

Terwijl Joop met de buren mee is om boodschappen te doen, maken 

Sanneke en Udo een wandeling over het park. De rest van de middag 

zitten we heerlijk lui in de tuin. Totdat we buren krijgen; jonge 

Belgische mensen die een watergevecht beginnen en bij ons water 

komen halen. Ook hebben ze een leuk werpspel die wij ook mogen 

uitproberen. Zie hier het resultaat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  En ja hoor,na een paar pogingen was het raak!! 

  



Aan het eind van de middag was iedereen weer thuis en was het tijd 

voor het liflafjesmenu van Sanneke: Hamburgers en worstjes die van 

de BBQ waren overgebleven, met krielaardappeltjes en salade met 

van alles erin.  

 

En als toetje hadden we overheerlijke soesjes van Remco en het is 

dan ook tijd voor zijn cadeautje! Ow wat zal je lekker gaan ruiken nu 

Remco; veel plezier ermee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om het feest helemaal compleet te maken, komen de buren 

Limburgse vlaai brengen. Oei, dat wordt flink sporten na de vakantie 

zeg met al die soesjes en taart! 

Het huisje zit gezellig vol en als we ook nog het funpoplied gaan 

oefenen dan zit de stemming er helemaal in!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitspraak van de dag 

Bij het luisteren van het Funpoplied 

via de laptop stond het geluid zo 

hard dat het niet meer mooi klonk. 

Dus Patty zegt: 'Mag het geluid wat 

zachter, want het is erg vervormd'. 

Waarop Remco zegt: 'Ja maar, het is 

nog geen 22u hoor, dus hij mag zo 

hard staan!' 



Zaterdag 24 mei: Funpop dag 1! 

 

We waren al vroeg in de veren vandaag, 

want eindelijk is het dan zo ver: het is 

Funpopweekend!! We waren goed op tijd, 

zodat we een mooi plekje voor de tent 

konden uitkiezen. Even later arriveerde de 

weekendgroep en waren we compleet. 

 

Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen! Kom maar op met die 

muziek want we zijn klaar voor een heel weekend feesten!  

 

 

 

 



Wat een gave artiesten allemaal: Gordon, BZB, Ali B, Knock Out, 

Hippe Gasten ,Willem Barth en Glennis Grace. Wauw wat kan zij 

zingen zeg! Remco kreeg er zelf tranen van in zijn ogen! De Band 

Zonder Banaan was ook erg favoriet en Sanneke ging helemaal uit 

haar dak bij Ali B. Naast de muziek was er nog vanalles te doen: je 

kon je laten schminken en er liepen allerlei rare figuren rond! Kortom; 

de eerst dag van Funpop was erg geslaagd!!! 

 

 

Wist je dat: Rene een 

echt feestbeest is?! Hij 

wilde het liefst de hele 

nacht nog doorzingen en 

dansen! 



Om dat goed af te sluiten zijn we heerlijk gaan wokken bij Jin 

Sun in Horst; onbeperkt eten jippie! Nou daar werd goed 

gebruik van gemaakt hoor! 

 

Na 2,5 uur tafelen zijn we naar huis gegaan en hebben we in ons 

huisje nog nagenoten van de leuke dag!!

Wist je dat: Janco nog 

best een uur door had 

kunnen eten?! 



Zondag 25 mei: Funpop dag 2!! 

Het beloofd een nog warmere dag te worden 

en ook vandaag staan er weer leuke artiesten 

op het programma: 

Jason Bouman, Nick & Simon  

Dennie Christian, Reincarnatus, Crist Coppens en Gebroeders Ko! 

 Waar is het feestje?! Hier is het feestje! 

Funpoppers en funpopperinnekes: Laat je horen!! 



Het was weer een gave dag, al hebben we wel iets rustiger aan 

gedaan en moesten sommige zelfs een dutje tussendoor doen! 

Wim heeft het vandaag helemaal rustig aan gedaan en is met 

Patty en Chantal van de buren gaan chillen. Heerlijk in de tuin, 

weg van de drukte van Funpop. 's Middags was er een braderie 

in Sevenum. Klein maar fijn! In Horst was het koopzondag en 

kon er nog even geshopt worden. En dit weer vroeg natuurlijk 

om een terrasje en een ijsje; zo gezegd zo gedaan! 

Daarna rijdt de groep weer samen naar huis en halen ze 

onderweg de bestelde pizza's op. Thuis gekomen kunnen we 

meteen aanvallen! We hebben alleen veel te veel gehaald en we 

bewaren de rest maar voor morgen; bij het ontbijt misschien?! 

Want ook alle overgebleven toetjes moesten op; van de 

stracciatellavla, tot en met de watermeloenen. Want dit was de 

laatste avond dat van de vakantie. Elke vakantiegast krijgt zijn 

speciale Tendens Diploma en wordt even in het zonnetje gezet. 

Daarna maken we nog een groepsfoto en dan is de dag echt 

voorbij. Wat is de week omgevlogen zeg!! 

 



Maandag 26 mei 

Vandaag is het op tijd opstaan geblazen, want we moeten helaas 

het park weer gaan verlaten. Alles wordt ingepakt en in de bus 

geladen. De overgebleven pizza's van gisteren worden verdeeld 

onder Patty en Janco; die zullen er nog van smullen vanavond! 

Check, check, dubbel check: alles is leeg dus we kunnen gaan.  

We hebben met z'n allen ontzettend genoten deze week en wie 

weet volgend jaar weer?! 

Tot ziens en warme groet van Sanneke en Patty 

 


