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Vrijdag 24 juli 
 

De paardrijvakantie is begonnen! Tussen half één en één uur kwamen de 

vakantiedeelnemers allemaal aan. We dronken wat en het was meteen een 

gezellige boel en een hoop drukte want er moest natuurlijk goed bijgekletst en 

kennis gemaakt worden. Mariska vertelde meteen dat ze over een paar dagen 

tante zou gaan worden en showde vol enthousiasme de app die ze hier voor op 

haar telefoon had gezet. Door deze app konden we precies zien hoe veel dagen 

het nog zou duren. Toen de koffie op was werd het hoog tijd om de tenten in te 

delen en de spullen daar naar toe te brengen. Sanne nam haar intrek in tent 1, Ruud 

tent 2, in tent 3 Mariska en Marijke, in tent 4 bouwden Koen en Gideon een wel heel 

gezellig feestje, in tent 5 sliepen Edwin en Mattias en Linda en Eloise sliepen gezellig 

op de zolder. De tenten werden ingericht en voor we het wisten was het alweer tijd 

om te gaan koken. Er stond voor deze avond bami op het menu. Er werd door 

iedereen hard mee geholpen bij het koken en we genoten van een heerlijke 

maaltijd. De afwas werd gedaan en er werd lekkere koffie gezet. Maarten, Jolanda 

en Noortje hoefden bijna niets te doen, wat een luxe! Na de koffie werd er nog 

gezellig wat gedronken. Mariska vond de wijn zo lekker dat ze na twee glazen nog 

wel meer wilde. Jolanda en Noortje doken de keuken in en goten stiekem een 

alcoholvrij wijntje in haar glas want na die twee echte wijntjes was ze al wel heel 

gezellig! Moe maar voldaan kropen we allemaal rond één uur ons bed in. 

 

 

 

 

 

  



Zaterdag 25 juli 
 

Na een lekkere nacht slapen werden Maarten, Noortje en Jolanda wakker gemaakt 

met een heerlijke kop koffie door koen en Gideon. Maarten was na dit bakkie zo fit 

dat hij meteen in de auto sprong om broodjes te halen bij de bakker. We ontbeten 

gezellig met z`n allen. Na het ontbijt kwam Marcel even langs om te overleggen. Het 

was erg slecht weer dus paardrijden zou erg lastig worden vandaag. Iedereen ging 

dus lekker wat voor zichzelf doen. Ruud aaide ondanks de regen de paarden, 

Mattias schreef prachtige gedichten, de rest keek tv, zat lekker bij de houtkachel of 

zat buiten aan tafel te kletsen. De middag vloog voorbij. Aan het eind van de 

middag was het tijd om te gaan koken. Vandaag aten we een broodje hamburger. 

Na het broodje hamburger vertrokken we naar Apeldoorn voor glow in the dark 

midgetgolf. We werden ingedeeld in 3 teams en gingen de strijd met elkaar aan. Het 

bleek nog best lastig te zijn om in zo min mogelijk slagen de baan te halen. Maar wat 

deed iedereen het goed! Na het midgetgolfen hadden we natuurlijk allemaal wel 

zin in een drankje. We dronken wat en de punten werden geteld. Terug in de bus 

werd er een muziekje opgezet en keihard meegezongen. Op de Maria Hoeve 

staken we de kachel weer aan en iedereen kroop nog even gezellig met een 

drankje op de bank. Voor we het wisten was het al super laat en was het tijd om te 

gaan slapen. 

  



Zondag 26 juli 
 

Weer een nieuwe dag op de Maria Hoeve, en alweer werden Maarten, Noortje en 

Jolanda wakker gemaakt met koffie op bed. Vandaag was het gelukkig wat beter 

weer dan gisteren. Het regende nog een beetje maar gelukkig niet meer zo erg. Na 

een erg lekker ontbijtje met broodjes van de bakker werd dan vandaag eindelijk de 

paardrijkleding aangetrokken en was het tijd voor Marcel om zijn eerste paardrijles 

van deze week te geven. Dat was voor Marcel erg hard werken want iedereen kon 

al heel goed paardrijden. Iedereen stapte op het paard en ging er als een speer 

vandoor.  

Na het paardrijden had iedereen honger en moest er natuurlijk geluncht worden, 

toen iedereen terug kwam op de Maria Hoeve stonden daar heerlijke broodjes 

knakworst klaar. Met een volle buik en moe van het rijden ging iedereen even wat 

voor zichzelf doen om even bij te komen. Er werd tv gekeken, gepuzzeld of een 

lekker sigaretje gerookt. Noortje maakte al vast een begin met het eten. Vanavond 

aten we wraps. 

Na het eten had iedereen nog wel zin om even op stap te gaan. Dus met z`n allen 

de bus in en op naar Apeldoorn. Tijd voor de Kroeg! We gingen wat drinken in de 

Ierse pub, Finnegan`s. Iedereen bestelde lekker waar hij zin in had, van warme 

chocolade melk tot een biertje. Een aantal was vooral blij dat er wifi  aanwezig was 

en er dus even lekker op facebook gekeken kon worden en iedereen weer even 

wat foto`s naar het thuisfront kon sturen. Ruud werd vooral blij van een hele mooie 

dame waar hij even bij aan tafel ging zitten om kennis te maken. 

Eenmaal terug in de bus kreeg Noortje een heerlijke handmassage van Mariska. Op 

de Maria hoeve lakte ze ook de nagels van Noortje. We konden wel zien dat ze dat 

vaker had gedaan! Jolanda wilde ook wel graag zo`n heerlijke handmassage en 

Mariska deed dat met alle plezier. Na dit harde werken was het voor Mariska tijd om 

even uit te rusten dus ook haar handen werden gemasseerd en haar nagels werden 

mooi gelakt. Na nog wat drinken en een heleboel geklets was het alweer tijd om te 

gaan slapen! 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Maandag 27 juli 
 

Na heerlijk geslapen te hebben en uiteraard de wek service met koffie van koen en 

Gideon was het weer tijd om op te staan. Maarten reed met een aantal mensen 

naar de bakker voor lekkere broodjes terwijl de rest de tafel dekte en koffie zette. 

Tijdens het ontbijt was Marcel er al dus die at gezellig een broodje mee. Er werd 

vandaag nog beter paardgereden dan gisteren!  

Na het paardrijden stapten we meteen allemaal in de bus want er stond een 

middagje zwemmen op het programma. We gingen naar de scheg in Deventer. 

Linda zwom niet mee maar gelukkig was er wifi dus kon ze gezellig via de what`s app 

bijkletsen met haar vriendinnen. Marijke en Edwin kropen gezellig samen in het 

bubbelbad en ook de rest vermaakte zich uitstekend. Eloise ging wel 15 keer van de 

wildwaterbaan! Ook de glijbanen waren fantastisch en daar werk vaak vanaf 

gegaan. Noortje en Jolanda vonden de glijbaan maar spannend dus ging Mattias 

er samen met ze af. De hele weg hield hij de dames stevig vast en riep hij “niet bang 

zijn, ik heb je!!” een hele geruststelling! Mariska ging nog met Maarten van de 

glijbaan en ook Sanne, Gideon en Koen zwommen samen druk kletsend rond. Ruud 

vermaakte zich tijdens het zwemmen door met een heleboel mensen gezellig een 

praatje te maken. Een aantal ging nog even lekker de sauna in om wat te 

ontspannen.  

Op de terug weg naar huis werden en nog even boodschappen gedaan voor het 

avond eten. Omdat het al best laat was aten we in de bus alvast een krentenbol om 

de ergste trek van het zwemmen te stillen. 

Terug op de Maria Hoeve bleek Ollie weg te zijn, ze had de bovenkant van de 

bench eraf gesloopt en was op die manier ontsnapt. 

Iedereen kwam meteen in actie en kamde het bos uit rond de Maria Hoeve. 

Jolanda bakte ondertussen de patat en snacks, er moest immers ook gegeten 

worden. Het begon al donker te worden dus iedereen kwam terug en at wat.  

Tijdens de borrel werden er plannen gemaakt om Ollie terug te vinden en werd er 

druk bedacht waar ze zou kunnen zijn. Maar ook vanavond was het een keer tijd om 

te gaan slapen. En zoals Mariska zo mooi zei: “Droom maar lekker over Ollie, dan 

hoef je haar ook niet zo te missen!” 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Dinsdag 28 juli 
 

Vol spanning werd iedereen deze ochtend wakker, zou Ollie vannacht zijn thuis 

gekomen? Helaas was dit niet het geval. Er was inmiddels wel een hele zoekactie 

opgezet en vandaag kwamen er speurhonden om te kijken of er een spoor van ollie 

te vinden was. Helaas kon niet iedereen mee want dan zouden de honden te veel 

afgeleid worden. Er werd dus ontbeten en na het ontbijt was het weer tijd voor de 

inmiddels weer vertrouwde paardrijlessen van Marcel. Het regende dus Jolanda 

stookte de kachel lekker hoog op zodat iedereen bij thuiskomst lekker kon 

opwarmen. Maarten deed ondertussen de boodschappen en Noortje was natuurlijk 

opzoek naar Ollie. Rond half 4 kwam iedereen terug van het paardrijden en ging 

even lekker wat voor zichzelf doen. Een uurtje later kwam ook Noortje terug, helaas 

nog steeds zonder Ollie. Wel was er een duidelijk spoor gevonden en was er dus een 

vermoeden over waar Ollie zou zijn. De bedoeling was dat er op deze plek vannacht 

twee mensen de wacht zouden houden om te kijken of ze inderdaad tevoorschijn 

zou komen. Het was maar een klein stukje verderop en Maarten en Jans waren er 

dus Noortje en Jolanda konden `s nacht gaan posten op die plek. Iedereen hielp 

mee bedenken wat handig zou zijn om mee te nemen en legde dit in de bus. Met 

een bus vol regenpakken, dekens, zaklampen petten en muggenspray gingen de 

dames op pad! Iedereen hielp Maarten super goed met opruimen en de afwas en 

er werd een film gekeken en een borrel gedronken. Vannacht hadden we allemaal 

niet zo goed geslapen dus op tijd naar bed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 29 juli 
 

Helaas had het nachtelijke avontuur van Jolanda en Noortje geen resultaat 

opgeleverd. Wel hadden onbekende mensen Ollie zien lopen en wist Noortje waar 

ze kon gaan zoeken. Noortje was daarom al weer vroeg op pad om Ollie te zoeken. 

Ondertussen kon de rest van de groep aan het heerlijke vertrouwde ontbijtje 

beginnen met dit keer een heerlijk vers croissantje. Na het ontbijt kon geen 

paardgereden worden omdat Marcel voor die avond een feestje moest 

voorbereiden. In plaats van paardrijden stond er een pannenkoeken huifkartocht op 

de planning. Eenmaal aangekomen bij het huifkarcentrum verzorgde Linda vol trots 

een rondleiding. Linda kende het hier tenslotte heel erg goed want ze werkte hier! 

Na de rondleiding was het tijd om om te beginnen met de huifkartocht. De huifkar 

met de twee paarden ervoor lieten de mooiste plekjes van het Montferland aan ons 

zien. Maarten en Jolanda waren zo moe van afgelopen dagen dat zei hun ogen 

nog even sloten en genoten van de rust die het mooie landschap met zich mee 

bracht. Na een tijdje schok Jolanda wakker van haar telefoon, het was een berichtje 

van Noortje. Ollie was gevonden! Iedereen was heel erg opgelucht en door het 

dolle heen! Met dit goede nieuws kon niemands dag meer stuk.                                                                                                                                                     

Na de huifkarrit stonden er heerlijke pannenkoeken klaar. Ze smaakte erg goed en 

iedereen genoot er zichtbaar van. Toen iedereen hun pannenkoeken op had, was 

het tijd om weer terug naar de Maria-Hoeve te gaan. Bij thuiskomst nam iedereen 

een lekker drankje en maakte zich alvast klaar voor het feestje van vanavond bij 

Marcel. Ollie was ondertussen met de moeder van Noortje mee naar huis gegaan 

om bij te komen van haar avonturen in het bos.  

Aangekomen bij het feestje van Marcel nam iedereen lekker wat te eten. Het café 

van Marcel staat bekend om zijn zelfgemaakte frites en ze smaakte ons dan ook erg 

goed!   

Na het eten was het tijd om souvenirs en wat leuke dingen voor ons zelf te kopen op 

de markt die naast het café van Marcel lag. Ruud kocht een horloge voor zijn 

moeder, Mariska een mooi vestje voor haar aanstaande nichtje (die inmiddels 

geboren is) en Linda wat lekkers om te snoepen voor haar moeder. We kochten ook 

nog een mooi glas met een paard erop voor Marcel, hiermee bedanken we hem 

voor de paardrijlessen van afgelopen week. We namen nog een lekker ijsje en 

gingen daarna terug naar de Maria-Hoeve. 
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Donderdag 30 juli 
 

Na het ontbijt gingen Gideon en Marcel de paarden ophalen van het Jongenshuis 

naar de Maria-Hoeve. Iedereen mocht op deze laatste dag lekker genieten van een 

buitenrit op de rug van Moos of Jacky.  

Na het paardrijden moesten we snel op weg naar Apeldoorn want er stond een 

middagje bioscoop op het programma. We gingen naar de 3d film “The Minions” 

Nadat iedereen voorzien was van een bak popcorn en een lekker drankje, zakte we 

heerlijk weg in de zachte stoelen en genoten we van deze vermakelijke film. 

Toen de film was afgelopen reden Maarten, Marijke en Mariska alvast vooruit om 

eten te halen bij de chinees, de rest ging nog even shoppen in de winkels van 

Apeldoorn. Zo kocht Mattias een kleurboek en een cd, de drankjes voor de laatste 

avond werden gekocht en Jolanda liep nog even het Kruidvat naar binnen.    

Aangekomen thuis genoten we van de chinees en ging iedereen na het eten hun 

tas inpakken. Ruud had de eer om Moos weer terug te rijden naar het jongenshuis. 

(Doordat we in alle haast vertrokken waren naar Apeldoorn was hier eerder geen 

tijd voor en had Ruud nog niet kunnen rijden)  

Deze laatste avond moest natuurlijk feestelijk worden afgesloten! We maakte een 

kampvuur, er werd chips en ander lekkernij op tafel gezet en iedereen was voorzien 

van een lekker drankje. Emma en buurvrouw Kara schoven ook gezellig aan. Marijke 

en Edwin kozen voor een romantisch tafeltje voor twee met kaarslicht. Ze wouden 

hun laatste avondje graag samen afsluiten. 

Maarten, Jolanda en Noortje hadden een vakantielied geschreven en droegen dit 

voor. Iedere vakantieganger had een eigen couplet gekregen. Sanne vond het zo 

mooi dat ze er zelfs een beetje emotioneel van werd.  

Het was een hele gezellige en lange avond. Er werd veel gezongen onder 

begeleiding van Maarten en zijn gitaar, Mariska leerde Jolanda al haar dansmoves 

en Mattias maakte iedereen aan het lachen door al zijn grappen en grollen.  

 

 

 

  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 31 juli 
 

De dag begon al vroeg. Om acht uur ging de wekker. Snel even naar de bakker, 

want ook op de laatste dag moest er natuurlijk goed ontbeten worden. Na het 

ontbijt werden de spullen ingepakt een klaar gezet voor vertrek. Al kletsend en koffie 

drinkend werd iedereen één voor één opgehaald. 

Het was weer een fantastische week! 

Hopelijk tot volgend jaar! 

Liefs, Maarten, Jolanda en Noortje 

 

Ps. Maarten heeft nog twee mooie puzzels voor jullie gemaakt, wie de geheime 

boodschap weet te ontcijferen en deze volgend jaar aan ons verteld, wint een 

mooie prijs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiz 
 

Nu we elkaar allemaal zo goed hebben leren kennen moet onderstaande quiz een 

eitje zijn!  

Quiz over de Paardrijvakantie 2015 

 

1. Wie was de zogenaamde “stapelkoning” van het kamp? 

2. Wie was haar hondje kwijt? 

3. Wie was constant op zoek naar bereik voor haar mobiele telefoon? 

4. Wie had de meest blonde haren van ons allemaal? 

5. Wie hield er van om lekker te knijpen? 

6. Wie was Ivan van Utopia ook alweer? 

7. Wie was blij dat Jack weer terug was? 

8. Wie was de Snitzel en paardenkoning? 

9. Wie kwam nog wel eens een bakkie doen?? 

10. Wie zei altijd: “Jongeheer” of “Jongedame”? 

11.Wie heeft via Facebook geholpen bij het terugvinden van Ollie? 

12. Hoe heet dat gebouw ook alweer waar de kachel stond? 

13. Wie was er vaak als eerste op om koffie te zetten? 

14. Wie was vaak “slachtoffer” van de stapelkoning? 

15. Wie was de “paardenknuffelaar” van de vakantie? 

16. Wie hielp Marcel met de paarden? 

17. Wie is er net tante geworden? 

 

 

 

 

 

 

 



Woordzoeker 

Paardrijvakantie 2015 

 

 

K I M E R D N E P R E E N B E D A E N N 

K O T A V U O E O A R S D E L E L U O E 

T K E E T W U E N E A K N J W L U O S P 

L S X N A T G D V E K R H A I M R J H E 

O L L C G Q I E V I A F D W J T F F M I 

P I E O H R N A P A L P E R J A E Y T S 

E N V D N U O W S Q N N E E I P M C H S 

D D E Q X A M O N V O D V K F J R O Y I 

N A O A E O V J T H A A E U J A E B A O 

A D H O Q R H E C B N N U N B I D M S L 

V O A K W B G S N D R C W G D U R T M E 

N N I T W J A W E N D U S O Y U X A X A 

I K R F K D C R T N A B I H E W N L M W 

W E A N N Q K A Q C R S V N Q R X G X J 

D R M A O E M A R C E L W D D Q D J E T 

E S L P M C W E B S A V A M A E A E A N 

Z O G P M N G P H R Z B I S W P R L N H 

J G E D R F C B V J A N B Y R O F I Y M 

Y N G I D E O N B A T T E R M A N N N S 

M A R I S K A V A N G I J Z E L T N R K 
 

Zoek de onderstaande namen op de in puzzel. Als je alle woorden gevonden hebt, 

kun je de overgebleven letters hieronder invullen om de geheime boodschap te 

ontdekken. Veel puzzelplezier gewenst en tot volgend jaar 
 

EDWINVANDEPOL 

ELOISSIEPE 

GIDEONBATTERMANN 

JOLANDASCHONEWILLE 

KOENGROOTBRUINDERINK 

LINDADONKERS 

MARCEL 

MARIAHOEVE 

MARIJKEPAENEN 

MARISKAVANGIJZEL 

MATTIASVANWOERDEN 

NOORTJEVANDERKEMPEN 

OMAJANS 

PAARDRIJEMMA 

RUUDVANDENDUNGEN 

SANNEVANOLST 



 

Antwoorden Quiz 

1. Mattias  2. Noortje  3. Linda  4. Elois  5. Koen  6. Maarten  7. Gideon  8. 

Marcel 

9. Oma Jans  10. Edwin  11. Sanne  12. Mariahoeve  13. Marijke 14. Jolanda 

15. Ruud 16. Emma 17. Mariska  

1. Mattias  2. Noortje  3. Linda  4. Elois  5. Koen  6. Maarten  7. Gideon  8. 

Marcel 

9. Oma Jans  10. Edwin  11. Sanne  12. Mariahoeve  13. Marijke 14. Jolanda 

15. Ruud 16. Emma 17. Mariska  


