
 

  

 

 

  



Inleiding 
 

Vrijdag 26 juni 2015 was het dan eindelijk zover. Met z’n 

achten vertrokken vertrokken we van het hoofdkantoor van 

tendens in Arnhem naar de vakantiebestemming Koblenz in 

Duitsland.  

De vakantiegangers waren: 

Elzelien de Baan 

Ronald Hovius 

Frank Boutkan 

Edwin Roos 

Mark van Dun 

 

De begeleiding bestond uit: 

Harmke Oonk 

Carry Beijer 

Jack van Dalen 

 

We logeerden in het Contel Koblenz, Pastor Klein Strasse 19 in 

Koblenz.  

  



Vrijdag 26 juni 
 

Om elf uur is iedereen op het kantoor van Tendens in Arnhem 

aanwezig. Nadat we kennis gemaakt hadden vertrokken we. De 

deelnemers gingen de bus in. Het was nog een klus alle bagage 

in de bus de krijgen en vast te zetten. 

Met een kleine vertraging van 45 minuten vertrokken we naar 

Koblenz. De reis verliep voorspoedig totdat…we in een file 

terecht kwamen. Rond vijf uur kwamen we aan bij het hotel. 

 

 

 

 

 

 

Zo zag het er van binnen uit: 

 



 
Mooie kamers! 

 

 

 

 

Na het inchecken en het uitpakken van de koffers hebben we ’s 

avonds gegeten bij de plaatselijke Chinees. Het was een lopend 

buffet, dus iedereen heeft zijn buikje rond gegeten!  



Zaterdag 27 juni 
 

 

Ook het ontbijt in het hotel was uitstekend. Er was van alles te 

krijgen: van diverse soorten brood en broodjes tot diverse 

smaken yoghurt, cornflakes, spek met ei. En uiteraard diverse 

soorten thee, koffie en warme chocolademelk. 

Ondanks dat het vakantie was moesten we iedere dag toch op 

tijd opstaan om tijdig aan het ontbijt te verschijnen. 

’s Middags hadden we onze eerste terrasjes al te pakken. 

Héérlijk, even bij komen van de lange reis!

 

Wat al snel als een rode draad door de vakantie liep was dat 

veel mensen zo hun eigen voorkeur hadden voor drankjes. Zo 

hadden we de Fanta-vrouwtjes, de Cola-mannetjes, het koffie-

mannetje en het water-mannetje. 



 

 



Er zijn heel veel terrasjes in Koblenz… Het testpanel (wij dus) 

deed een vergelijkend onderzoek…

 
Laten we dat eens van wat dichterbij bekijken… 

 
Laat het je smaken Harmke! 



Zondag 28 juni 
 

Vandaag zouden we een boottocht gaan maken. Zouden? 

Ja…ehhh…zouden. Dat was inderdaad de bedoeling. Vertrek van 

de boottocht was in Rüdesheim. Dus, na een lekker ontbijt 

iedereen de bus in. Met een mooi vooruitzicht gingen we op 

weg naar Rüdesheim. We bleven ook op weg naar Rüdesheim. 

Hoe we ook probeerden, ook met behulp van de stem van het 

navigatiesysteem, Rüdesheim hebben we nooit bereikt, 

tenminste niet op die dag. Wat was er dan aan de hand? Wel, 

in Rüdesheim was een groot sportspektakel op de openbare 

weg georganiseerd. Alles wat wielen had deed mee: van 

rolschaatsen, tot skeelers en fietsen. Wegen naar en in 

Rüdesheim waren voor al het overige verkeer afgesloten, 

helaas. Op deze manier hebben we wel veel van de omgeving 

gezien! 

Uiteraard hebben we ons niet uit het veld laten slaan. Omdat 

we zo lang hadden gereden had iedereen wel zin om wat te 

drinken.  

 
Hier helpt Harmke Carry (een van de Fanta-vrouwtjes) met 

drinken .  

  



 

Ook een hapje (Flammkuchen) ging er wel in (niet op de foto). 

’s Avonds hebben we in de buurt wederom lekker gegeten. Het 

was niet echt een straf dat de boottocht niet door is gegaan. 

Zoals je ziet was viel de omgeving niet echt tegen! 

 
 

 
En ja hoor, hier is weer één van de Fanta-vrouwtjes! 



Maandag 29 juni 
 

Op vrijdag, zaterdag en zondag was het niet bepaald koud te 

noemen. Maandag werd het nóg warmer! 

Goed ingesmeerd, waarbij ook de neus en de oren niet 

vergeten werden gingen we op pad. 

 

Omdat het zo warm was moesten we blíjven drinken. 

 



 
Niemand had daar echt bezwaar tegen. Vanaf het terras kon je 

beneden Koblenz zien liggen. 

Daarna zijn we met de kabelbaan naar beneden gegaan. Een 

beetje spannend was het voor sommigen met hoogtevrees wel! 

 

 

 



Beneden aangekomen zijn we door Koblenz gewandeld en 

hebben we een koel terrasje langs het water gevonden. 

 

 

Van al dat gewandel krijg je niet alleen dorst, maar ook best 

wel honger! 

 



 
Zo te zien is het wel lekker! 

En natuurlijk willen we elkaar ook graag helpen. 

 



Dinsdag 30 juni 
 

Ook deze dag brachten we een bezoek aan Koblenz. Het ritje 

met de kabelbaan was goed bevallen. Bovendien hadden we op 

deze manier meteen een goede parkeerplaats voor de bus. 

 
Hier staan we te wachten op de juiste gondel, waar we met z’n 

allen in één keer in konden. 

 

De mevrouw met de rode haren, in het midden van de foto, 

hielp ons bij het in/uitstappen van de gondel. 



 

 

 

 

  



Zoals je ziet heeft Koblenz niet een tekort aan leuke terrasjes. 

Heerlijke verkoeling onder de bomen. 

 

 

Er werden natuurlijk ook leuke souvenirs gekocht. Ook de 

mensen thuis worden niet vergeten. Zij krijgen een kaartje. 

 

 

  



Woensdag 1 juli 
 

Vandaag gaan we de uitgestelde boottocht maken…(hopen we).  

 

Onze drie “kapiteins” zijn er helemaal klaar voor!  

 
Zoals je ziet zitten we helemaal vooraan op de boot. Zo kunnen 

we het goed zien. Helaas konden we niet op het dek komen 

omdat er geen lift was. 



Natuurlijk hoort er bij een boottocht ook een hapje en een 

drankje.  

 
Carry en Harmke bestuderen de menukaart. 

Hieronder wat plaatjes van de omgeving. 

 



 

 

 

  



 
 

 

Toen we weer op de wal stonden hebben we nog even een 

terrasje gepikt. 

 



Donderdag 2 juli 
 

Tjonge jonge wat een hitte. Het is vandaag maar liefst 38˚C!! 

Er zit niet veel anders op dan verkoeling te zoeken in het 

winkelcentrum Forum. We kijken winkels. Een enkeling koopt 

een T-shirt. 

Voor de laatste keer gaan we uit eten. 

Terug in het hotel gaan we, zoals wel vaker, nog een keer naar 

de biergarten. De vakantiediploma’s met een persoonlijke tekst 

van de begeleiders worden uitgedeeld en er worden foto’s 

gemaakt. 

 

 

We kijken terug op een leuke en gezellige vakantie waarin we 

veel plezier hebben gehad en veel hebben gelachen . 

De laatste nacht in ons hotel. Morgen moeten we vroeg op 

zodat we op tijd in Arnhem zijn. 

 



Vrijdag 3 juli 
 

Heel vroeg staan we op. Om kwart voor zeven zitten we al aan 

het ontbijt! Dat moet ook wel, want de koffers moeten nog de 

bus in. Natuurlijk vergeten we de deelnemers niet… Ook de 

kamers worden nog een laatste keer nagelopen om te kijken of 

er niets achter blijft. 

Daarna vertrekken we richting Arnhem. Onderweg stoppen we 

nog twee keer om wat te drinken. Ook vandaag is het immers 

zeer warm. 

Om één uur draaien we de parkeerplaats voor het kantoor van 

Tendens op. Helaas, het zit er op. 

Ook namens Carry en Harmke: graag tot de volgende keer!! 


