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Even voorstellen: 
 

 Jacco                                   Ien    
 

 Hannie          Nico   

 Bertus                      Rudie  
 

 Annerieke                Gerrit   
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*Maandag 24 augustus 
Vandaag gaat onze vakantie in Valkenburg dan echt beginnen. 

Onze groep bestaat uit Jacco Maree, Ien van Ringelestijn, Rudie Koraag, Hannie v.d. 

Berg, Nico Spithoven Bertus de Boer, Annerieke van Laar en Gerrit Hiddink.  

Op het Landal Park Kasteeldomein de Cauberg in Valkenburg staat een luxe  

10-persoons bungalow voor ons klaar. 

We vertrekken op tijd bij kantoor Tendens met Rudie, Hannie, Bertus, Annerieke en 

Gerrit. In Veenendaal  stappen Jacco, Ien en Nico in. 

Onze bus rijdt prima, maar onderweg horen we een vreemde piep. Gelukkig weet 

Denise van kantoor Tendens wat het is. De veiligheidshamer zit los. Zodra deze met 

plakband is vastgeplakt is het probleem over. 

Het Landal Park maakt onze verwachtingen waar. Het is eens schitterend modern 

park te midden van de Limburgse heuvels. Ons huis  heeft een grote woonkamer met 

keuken, 5 slaapkamers en 2 bad kamers. Hannie is helemaal tevreden, ze krijgt de 

grootste kamer en deze heeft ook een eigen badkamer. 

   
Het is heerlijk weer, dus als de kamers zijn ingericht gaan we  buiten thee drinken. 

Voor vanavond staan frites met knakworsten, salade en een toetje op het menu. 

Annerieke maakt de salade klaar. Jaco, Bertus, Nico en Gerrit gaan de frites  halen. 

Het begint wat harder te waaien, desondanks hebben we lekker buiten gegeten. 

          
 

Met de koffie gaan we gezellig met z’n allen in een kring zitten. Proberen of we alle 

voornamen al weten. Dat blijkt nog best moeilijk. We leren elkaar al wat beter 

kennen. We hebben een leuke groep met de nodige humor. Bertus is heel goed in 

dierengeluiden, of het nu een koe, kat, schaap of hond is. 

 

Er is ook een zanger / gitarist in ons midden.  

Gerrit heeft zijn gitaar meegenomen en geeft 

ons vanavond zijn eerste concert. Daarna op 

tijd naar bed. Om 11 uur liggen we er 

allemaal in. 

 



 
4 

*Dinsdag 25 augustus 

Vandaag is het dubbel feest want Ien is jarig en we gaan naar Gaia Zoo dierentuin 

in Kerkrade. Dus allemaal op tijd opstaan.  

         
Natuurlijk wordt er voor Ien gezongen en ‘s avonds krijgt hij een cadeautje van ons.   

Het weer is redelijk met af en toe en paar regendruppels, maar niet zo warm als 

gisteren.  Om 9:30 staan we klaar om naar Gaia Zoo te gaan. 
 

Het is een prachtige dierentuin met heel 

veel dierensoorten. Leeuwen, giraffen, 

ezels, paarden, apen, wolven ooievaars en 

nog veel meer. Eerst gaan we door het 

tropisch regenwoud, daarna door de 

savanne.  

 

We zien ook hoe de apen gevoerd worden 

en wie het hoofd van de apenstam is.                         

 

 

  
 

                   
 

Na een wandeling door de schitterende tuinen is het tijd voor koffie  op het terras. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EtxUhvXx199ldM&tbnid=FLcJFYujqmk9aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nieuws.alleensamen.com/klaas-en-zijn-gedachten-van-24-april-2013-gefeliciteerd-moeder/&ei=6IzZUaXTM87HswbIxoDACw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGk3OnJitQWuyCrforZspErnw1tIw&ust=1373298238084460
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EtxUhvXx199ldM&tbnid=FLcJFYujqmk9aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nieuws.alleensamen.com/klaas-en-zijn-gedachten-van-24-april-2013-gefeliciteerd-moeder/&ei=6IzZUaXTM87HswbIxoDACw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGk3OnJitQWuyCrforZspErnw1tIw&ust=1373298238084460
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EtxUhvXx199ldM&tbnid=FLcJFYujqmk9aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nieuws.alleensamen.com/klaas-en-zijn-gedachten-van-24-april-2013-gefeliciteerd-moeder/&ei=6IzZUaXTM87HswbIxoDACw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGk3OnJitQWuyCrforZspErnw1tIw&ust=1373298238084460
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EtxUhvXx199ldM&tbnid=FLcJFYujqmk9aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nieuws.alleensamen.com/klaas-en-zijn-gedachten-van-24-april-2013-gefeliciteerd-moeder/&ei=6IzZUaXTM87HswbIxoDACw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGk3OnJitQWuyCrforZspErnw1tIw&ust=1373298238084460
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EtxUhvXx199ldM&tbnid=FLcJFYujqmk9aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nieuws.alleensamen.com/klaas-en-zijn-gedachten-van-24-april-2013-gefeliciteerd-moeder/&ei=6IzZUaXTM87HswbIxoDACw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGk3OnJitQWuyCrforZspErnw1tIw&ust=1373298238084460
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EtxUhvXx199ldM&tbnid=FLcJFYujqmk9aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nieuws.alleensamen.com/klaas-en-zijn-gedachten-van-24-april-2013-gefeliciteerd-moeder/&ei=6IzZUaXTM87HswbIxoDACw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGk3OnJitQWuyCrforZspErnw1tIw&ust=1373298238084460
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EtxUhvXx199ldM&tbnid=FLcJFYujqmk9aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nieuws.alleensamen.com/klaas-en-zijn-gedachten-van-24-april-2013-gefeliciteerd-moeder/&ei=6IzZUaXTM87HswbIxoDACw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGk3OnJitQWuyCrforZspErnw1tIw&ust=1373298238084460
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EtxUhvXx199ldM&tbnid=FLcJFYujqmk9aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nieuws.alleensamen.com/klaas-en-zijn-gedachten-van-24-april-2013-gefeliciteerd-moeder/&ei=6IzZUaXTM87HswbIxoDACw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGk3OnJitQWuyCrforZspErnw1tIw&ust=1373298238084460
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EtxUhvXx199ldM&tbnid=FLcJFYujqmk9aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nieuws.alleensamen.com/klaas-en-zijn-gedachten-van-24-april-2013-gefeliciteerd-moeder/&ei=6IzZUaXTM87HswbIxoDACw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGk3OnJitQWuyCrforZspErnw1tIw&ust=1373298238084460


 
5 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 



 
6 

Hannie is erg 

blij met een 

mooie groene 

ketting die ze 

gekocht heeft, 

deze past goed 

bij haar kleding. 

Nico geniet van 

een lekker ijsje. 

 

                            
 

We hebben bijna de hele dierentuin gezien. Op de terugweg laten Jacco en Bertus 

volop dierengeluiden horen en lijkt het net of we nog in de dierentuin zijn. Heerlijk. 

Terug in Valkenburg heeft Annerieke in haar eentje een grote kar met boodschappen 

gehaald bij AH.  Ien haalt er een Limburgse vlaai als traktatie voor zijn verjaardag. 

We drinken weer buiten thee bij onze villa. Hannie gaat lekker in bad in haar eigen 

luxe kamer. Daarna is ze weer helemaal fris en gaat haar nieuwe ketting weer om. 

Vanavond kunnen weer buiten eten.  

 

  

Ien trakteert bij  de koffie op een heerlijke Limburgse vlaai. 

We hebben nog een cadeautje voor hem, een mooie mok van 

Valkenburg, waarmee hij 

heel blij is. Hij zegt een hele 

fijne verjaardag te hebben 

gehad.   

 

 

 

 

 

Onder het genot van een lekker drankje luisteren we naar de muziek van Gerrit.  

We zijn geen nachtbrakers, dus allemaal op tijd naar bed. 

 

 

 
  



 
7 

*Woensdag 26 augustus 
Rudi is vanmorgen wel heel enthousiast om 

weer een dagje uit te gaan, om 4 uur staat hij 

al onder de douche. Daarna toch maar weer 

even het bed in.  

 

Jacco werkt thuis ook in het restaurant. Dus 

helpt hij vanmorgen met het klaarmaken van 

de nasi.  

 
 

Vandaag gaan we naar het langste museum. Dat is een oude stoomtrein waarmee we 

van station Valkenburg naar Simpelveld gaan en weer terug. Een prachtige 

stoomlocomotief brengt ons naar het oude authentiek station in Simpelveld.  

  
Onderweg kunnen we het heuvellandschap van Zuid-Limburg bewonderen. Nico en 

Bertus kopen een mooi boekje over de stoomtrein, Een conducteur legt onderweg van 

alles uit over de oude trein. Hij heeft op alle vragen van Bertus een antwoord. 
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Op het terras bij station Simpelveld genieten we van een heerlijke kop koffie met 

weer een Limburgse vlaai..  

          
 

          
 

Het treinmuseum is klein maar wel heel mooi. Het begint intussen al goed warm te 

worden, ca 28 graden. Met Nico, Bertus en Ien wandelen we naar het centrum van 

Simpelveld om shag en sigaretten voor Nico te kopen.  

   
 

Terug in 

Valkenburg 

gaan we naar 

het mooie 

centrum om 

wat cadeautjes 

en 

ansichtkaarten 

te kopen en gebruiken we een drankje op het terras. Rudi is in zijn sas met een paar 

mooie pennen. 

Vanavond eten we onze buikjes helemaal rond aan super heerlijke nasi met salade.  

Iedereen helpt een handje mee om de afwas te doen.  

We zijn al helemaal aan elkaar gewend. We hebben 

een leuke groep die fijn met elkaar omgaat, met veel 

humor. Ien en Jacco kunnen mooi vertellen in hun 

Betuwse taaltje. Rudi vertelt dat  hij veel van oude 

rock en roll houdt, zoals Chuck Berry en dat hij 

vroeger met zijn langen haren op een Puch reed.  

Om 11 uur liggen we allemaal onder de wol. 
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*Donderdag 27 augustus 
We hebben allemaal wat langer geslapen.  Vandaag wordt er veel regen verwacht. 

Maar we gaan naar de steenkolenmijn en de mergelgrotten, daar hebben we weinig 

last van de regen. Eerst zien we een film over de Limburgse mijnen.  

We krijgen een prachtige rondleiding in de 

steenkolenmijn met gids Martin die vroeger in de 

mijnen heeft gewerkt. Hij kan er prachtig over 

vertellen en laten zien hoe zwaar het werk vroeger 

in de mijnen was. De machines in de mijnen 

maken veel lawaai, maar Martin waarschuwt ons 

wanneer hij het  geluid aan zet. Af en toe is het 

donker en een beetje eng, maar niet te erg. Hannie 

voelt zich prettig aan de arm van Annerieke 

 

Op het terras drinken we koffie en eten onze broodjes. Daarna gaan we naar de 

mergelgrotten. We zien prachtige sculpturen en films over de grotten. Je mag er zelf 

van de mergelstenen ook iets moois maken.  

         
 

Bertus en Nico gaan aan het zagen en vijlen en maken er wat moois van.  Nico blijkt 

over mooie humor te beschikken. Voor zijn familie koopt hij nog een paar leuke 

cadeaus.  
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Vanavond gaan we uit eten bij een restaurant in het centrum van Valkenburg. Het 

regent behoorlijk maar toch kunnen we buiten zitten onder de luifel. De gasbranders 

houden ons heerlijk warm. De meeste heren bestellen spare-ribs.  

Het is smullen voor ons allen, het is gezellig en de bediening is voortreffelijk.  

 

  
 

    
 

 

 

 

Bertus krijgt het zelfs voor elkaar dat hij 

een bloemetje krijgt van de serveerster, De 

andere heren zijn best een beetje jaloers op 

hem.  

 

 

 

Ons toetje nemen we iets verder op in een ijssalon. We 

bestellen kleine sorbets, maar in Valkenburg kent men 

blijkbaar geen kleine ijsjes.  

Met een volle buik praten we nog na, luisteren we naar 

muziek in ons huisje en worden de vakantie diploma’s 

uitgereikt. Het is echt gezellig in deze groep. En dan is het 

helaas zo al weer bedtijd. 
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-Vrijdag 28 augustus 

Wat jammer, de vakantie zit er bijna weer op. Ontbijten, lunchpakketjes mee  en 

daarna de koffers naar beneden. We helpen allemaal om onze villa opruimen.  

 

 

 

Op de weg terug naar 

Veenendaal en Arnhem 

drinken we koffie bij  

McDonald’s. 

 

 

 

 

 

 

 

In  Veenendaal is het al weer tijd om afscheid te nemen van Nico, Jacco en Ien en in 

Arnhem van Hannie, Rudie en Bertus.  

 

Wat hebben we met z’n allen een fantastische week gehad. Iedereen heeft er aan 

meegewerkt om er wat moois van te maken. De sfeer in de groep was erg goed. We 

hebben samen veel leuke dingen gedaan, hebben gelachen, lekker gegeten en 

natuurlijk  genoten jullie humor en de uitjes die we samen gehad hebben. 

We hopen elkaar zeker weer te zien op de Tendens reünie op zaterdag 24 oktober.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Tot ziens op een volgende Tendens vakantie.                                                                                           
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