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Wist je dat: 

-we wel 5 vakantiegangers en begeleiders hebben waarvan de naam met een ‘J’ begint? 
-en we een Tim en een Wim hebben (dat rijmt!)

Op vrijdag 29 mei vertrekken Esther, Jasper en Joris (de reisbegeleiding) samen met 11 hele enthousiaste 

vakantiegangers naar Funpop! 

Om 11 uur vertrekken we vanaf het Tendens kantoor in Arnhem richting Veenendaal. Wim, Tineke en Jan 

reizen direct mee. Zij zijn met hun bagage ook naar Tendens gekomen. We hebben twee witte busjes mee 

en daarop hebben we borden geplakt waarop staat dat we naar Funpop gaan. Zo kunnen ze ons onderweg 

goed herkennen! In Veenendaal en Eindhoven halen we de rest van de reizigers op. Als iedereen is 

ingestapt en de bagage is ingeladen gaan we richting het scoutinggebouw waar we een paar nachten 

zullen slapen. Het scoutinggebouw ligt in Horn en dat is nog best een eind rijden hoor, want het ligt in 

Limburg. Gelukkig zit de sfeer er al snel lekker in. We draaien cd’s met echte Hollandse hits en eten 

snoepjes. In de middag komen we in Horn aan.  

De eigenaar van het gebouw waar we slapen staat ons al op te wachten. Esther en Jasper hebben allebei 

in de busjes gereden en moeten ze nu inparkeren. Dat blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. Onder toeziend 

oog van iedereen probeert Jasper het dapper, maar als het niet lukt, dan neemt Esther het over. Het lukt 

haar in één keer! Iedereen begon heel hard te klappen! We moesten er allemaal heel hard om lachen. Een 

goed begin van de vakantie! 



Onze bus is beplakt met Funpop-posters.

Tineke, Wim en 
Jan rijden 

vanuit Arnhem 
mee.



Snoep kan natuurlijk  
niet ontbreken!

Op weg naar Eindhoven.



Nadat we onze spullen uit de busjes hebben gehaald en alles naar binnen is gebracht, is het tijd 

voor een lekker glaasje fris op ons eigen terras (een picknick tafel die buiten voor de deur staat). 

We doen een namen rondje en vertellen waar we vandaan komen. Nadat we zijn bijgekomen van 

de lange reis maken we ons klaar voor een wandeling. 

Het is droog en omdat iedereen redelijk goed ter been is, is het lekker om, voordat we gaan eten, 

eerst even de benen te strekken! We wandelen vanaf het scoutinggebouw naar het 

pannenkoekenhuis. Wat een goed begin van de vakantie! 

Als we aan tafel zitten bestelt iedereen een lekkere pannenkoek. Wat is er veel keuze! Sommigen 

hebben moeite om te kiezen, want alles op de kaart is even lekker. Ze hebben zelfs ‘pannenkoek 

kapsalon’. Dat is een pannenkoek met shoarma. Wat een berg zeg! Zullen we dat wel opkrijgen? 

Tijdens het wachten op het eten vertelt iedereen om beurten over zijn of haar hobbies. Zo leren 

wel elkaar een beetje kennen. 

Als de pannenkoeken op zijn bestellen we ook nog lekker ijs én koffie. Het is immers vakantie! 

We wandelen via de weilanden terug en zijn net op tijd binnen. Het begint te regenen. 

Nu is het weer tijd voor actie. Met een volle buik van het eten moeten de luchtbedden, 

slaapzakken en matjes klaargelegd worden in de grote zaal. We slapen met z’n allen in een hele 

grote ruimte. Plek zat! Als de luchtbedden opgepompt zijn en de spullen zijn uitgepakt gaan de 

eersten al lekker slapen. Morgen begint Funpop en dan moet je uitgeslapen zijn! Degenen die nog 

niet moe genoeg zijn drinken nog een drankje in de eetzaal en luisteren naar wat lekkere muziek.

Wist je dat:  
het glas-in-

lood-raam in 
het 

pannenkoekenh
uis eigenlijk 
van plastic 

was?



Proost! Op een mooie vakantie!

Pannenkoek 
Kapsalon? Ja dat 

bestaat echt!



En na het eten natuurlijk een lekker toetje.



Even op de foto 
als krokodil.

Ons eigen ‘terras’. 



Na een lange dag nog even gezellig samen in de eetruimte.

De volgende dag weer vroeg op 
voor een ontbijt.



Funpop dag 1:  30 mei 2015



Programma dag 1.

    Nielson met band 
    Vinzzent 

    Henk Bernard 
    Popgunnn 

    O'G3ENE 
    Total Loss 

    Anita Meyer 

Het weer op 30 mei was 
wisselvallig. Soms wat zon en 
helaas ook wel regen. Maar de 
sfeer zat er goed in op Funpop! 

Sfeercijfer:10



Eindelijk is het zover! Vandaag is Funpop! We kunnen haast niet wachten en staan al om 7.30 uur 

op. Esther heeft de wekker gezet want we mogen echt niet te laat komen. De een heeft als een 

blok geslapen en de ander moest even wennen aan de omgeving en aan de lampen van de 

nooduitgang die de hele nachten aan moeten blijven. Jasper sliep zelfs met zijn slaapmatje op 

een tafel! En Joris werd midden in de nacht door Gerrit wakker gemaakt omdat zijn luchtbed wel 

heel zacht geworden was. Wat bleek? De stop zat niet goed dicht! 

Tijdens het ontbijt maken we lunchpakketjes voor ’s middags en we krijgen allemaal een tas van 

Tendens, zo zijn we goed herkenbaar.  

We rijden met twee busjes naar Funpop. Natuurlijk mogen de Hollandse hits in de bus niet 

ontbreken. Op het parkeerterrein van Funpop wachten we op de andere groep vakantiegangers 

van Tendens. Zij hebben een hele grote tent mee die we opzetten op het festival terrein. Zo zitten 

we lekker droog wanneer het regent en zijn we voor iedereen goed herkenbaar. Het is reuze 

gezellig met de andere groep erbij. In het begin is het weer mooi, maar halverwege de dag begint 

het heel hard te regenen en er is zelfs onweer. Iedereen moet in de grote witte tenten wachten 

totdat het onweer is opgehouden. Best spannend allemaal. We laten ons niet weerhouden door 

het slechte weer en we dansen zelfs in de regen. 

Er zijn veel optredens op het grote podium van Funpop. Er is een tent waar de artiesten 

handtekeningen uitdelen, er is een knutseltent, een sense-disco, een draaimolen en er zijn 

diverse eet- en drinktenten.   

Wist je dat:  
-Jolanda voorop 
in de polonaise 

liep? 

-Wim het lekker 
vindt om over 
het terrein te 

slenteren? 

-Tineke met 
Anita Meijer op 

de foto is 
geweest?



De tent wordt opgezet.

De andere 
groep is er ook.



Het regent! Gelukkig kun je binnen knutselen.



Nielson!



Vinzzent en O’g3ne (je 
weet wel die van The 

Voice of Holland) waren 
er ook! Wat een 

spetterende optredens!



Funpop dag 2:  31 mei 2015



De eerste Funpopdag was fantastisch! Moe maar voldaan gaan we terug naar ons slaapadres. 

Esther, Jasper en Joris maken lekkere soep met broodjes klaar. En omdat het een 

vermoeiende dag was, gaat iedereen snel naar bed. We slapen allemaal als roosjes!  

Op zondag is de tweede Funpopdag. De weervoorspellingen zijn gelukkig wel wat beter. Na het 

ontbijt rijden we met veel energie weer naar het festivalterrein. Nadat de tent is opgezet (dit 

keer op een iets andere plek) gaat een groepje naar de plek waar je kan schminken. Jeroen 

wordt een clown en Gerrit wil graag als Dracula worden geschminkt. Esther en Tineke kiezen 

voor mooie vormen en Eliselore wil graag een zonnetje met glitters op haar wang. 

Jan Smit is helaas afwezig, hij wilde graag bij een belangrijke voetbalwedstijd van FC 

Volendam zijn. Gelukkig wilde Frans Bauer wel voor hem invallen. Dat vinden wij helemaal niet 

erg! Wat een feest. Bijna iedereen loopt mee in de polonaise.  

 

Als laatste treedt er een Duitse hardrockband op. Dat was een heel spectaculaire afsluiting 

van een hele leuke twee dagen Funpop. We maken natuurlijk nog een groepsfoto, als 

aandenken aan twee fantastische dagen! 

Morgen gaan we helaas alweer richting huis, maar niet voordat we lekker snacken met z’n 

allen. Er is volop patat, kroketten en frikadellen. We pakken onze tassen alvast in en rijden de 

volgende dag na het ontbijt terug naar huis. De eerste groep neemt in Eindhoven alweer 

afscheid. 

Wist je dat:  

-De danseressen 
van Roy Donders 

wel een beetje op 
kleine worteltjes 

leken?  

Of zouden ze te lang 
onder de 

zonnenbank 
hebben gelegen?



Programma dag 2.

    Frans Bauer 
    Wolter Kroes 
    Roy Donders 

    Immerlau 
    Het Feestteam 

    Troubadour Math 
     De finalisten van Funfactor!

Het weer op 31 mei was het weer. 
De zon liet zich veel vaker zien. En 

de optredens waren top!

Sfeercijfer:10



Anita Meijer vond het 
super leuk op Funpop. We 

moesten natuurlijk wel 
even een handtekening 

en foto zien te krijgen! En 
dat is gelukt.



Op Funpop kan je je ook heel mooi laten schminken.



Frans Bauer 
kwam Jan Smit 

vervangen,  
maar dat vonden 

wij helemaal 
niet erg! 



Wolter 
Kroes

Jurien en Jolanda gingen met het Feestteam op de foto!



Esther, Joris en Jasper waren 
de reisbegeleiding. Zij 

vonden het superleuk om 
mee te gaan naar Funpop. 

Even op de foto met de hele 
groep is nog best een opgave!



Roy Donders

Roy had een paar 
danseressen mee. 

Dat vonden een 
aantal van onder 

ons helemaal niet 
vervelend. 

Er is voor 
iedereen iets 

te doen op 
Funpop. Dus 
ook Duitse 

heavy metal. 
Leuk!



Wat vond je het allerleukste aan Funpop? 

*Eliselore: “Ik ben een stille genieter en vond alles leuk. Ik ben blij met mijn tatoeage”. 
*Gerrit: “Wolter kroes!” 

*Jasper: “Nielson en Immerlau” 
*Jan: “Og3ne en Frans Bauer” 

*Wim: “Feestteam” 
*Ruka: “Ik vond alles leuk!” 

*Esther: “Immerlau”  
*Jeroen: “Frans Bauer” 

*Joris: “Nielson Og3ne en Popgunnn” 
*Tim: “Nielson en Immerlau”  

*Jolanda: “Roy Donders met de wortelvrouwen.” (Maar volgens Jolanda playbackten ze) en  
Frans Bauer, Wolter kroes en Vinzzent. 

*Jurrien: “Alle bandjes maar Immerlau het meest”. 
*Raymond: “AC/ DC” (werd tussen alle optredens door gedraaid).



Op de foto met alle vakantiegangers van Tendens!


