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Fred Sipko Jan & Ollie 



 

Vrijdag 17 juli 
 

De paardrijvakantie is begonnen! Om half één kwamen Noortje en Jolanda aan op 

de Mariahoeve waar al een hele blije Jan met broer Wim klaarstond voor een warm 

welkom. Na een gezellig kopje koffie kwam Piet aan, gebracht door zijn schoonzus.  

Daarna kwam ook de rest, eerst Tonni toen Sipko, Michiel en Fred. Uiteraard werd er 

eest gezellig koffie gedronken, kennisgemaakt en bij gekletst. Tijdens de koffie werd 

meteen de indeling voor de tenten gemaakt. In tent één liggen Jan en Piet, tent 

twee Sipko en Tonni en in tent drie wordt een feestje gevierd door Fred en Michiel. 

De spullen werden naar de tenten gesleept, de bedden opgemaakt en pyjama’s 

klaargelegd. Na dit harde werken was het natuurlijk alweer tijd voor een bakkie, 

Tonni werd nog even verrast want Jolanda had van huis een hele mooie glittertas en 

gouden bril meegenomen als cadeautje. De tijd vliegt op zo`n middag, dus tijd om 

te koken! Op het menu van vandaag stonden Italiaanse Risotto en salade a la Sipko. 

Sipko sneed de komkommer, sla en tomaten terwijl Tonni en Michiel zich op het 

snijden van de champignons en courgettes hadden gestort. Het eten was heerlijk! 

Met een volle buik deden Fred en Michiel de afwas. Er werd druk geklets in de 

keuken. Fred had ook lekkere koffie gezet want volgens hem konden die dames er 

niks van! Na de koffie was het tijd voor een biertje of een frisje en natuurlijk wat 

lekkere chips en nootjes. Om een uurtje of elf was bijna iedereen (behalve Jan) toch 

wel moe van de drukke dag en lange reis dus werden de tanden gepoetst en werd 

iedereen naar bed gebracht door Noortje en Jolanda. Tonni vond het allemaal toch 

wat spannend dus die mocht op het stoeltje voor de tent nog even een sigaretje 

roken. Twee biertjes later ging ook Jan naar bed en daalde de rust neer over de 

Mariahoeve.  

 



            

       

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 18 juli 
 

De dag begon al vroeg, Tonni stond om kwart over vijf al gezellig bij Noortje en 

Jolanda aan bed. Hij had zich vergist en dacht dat het al veel later was. Tijd om nog 

even verder te slapen. Rond negen uur begon de dag dan echt! Na een lekker 

bakkie was het tijd om met z’n allen naar de bakker te gaan, waar we lekkere 

croissantjes en brood kochten. Toen het ontbijt op was stond Marcel klaar met een 

echte hengst DJ waar iedereen op mocht rijden. Eén voor één klom iedereen op z’n 

rug. Alleen Fred en Jan reden vandaag niet. Piet was een echte Indiaan op het 

paard, wat was hij stoer!  Na de eerste echte paardrijles was het tijd om even bij te 

komen met wat drinken, een eierkoek en watermeloen. Daarna, hup met z’n allen  

in de bus, op naar het paardenspektakel in Beekbergen. We parkeerden de bus een 

heel eind van de ingang. Gelukkig kregen we een speciale VIP behandeling en 

werden we opgehaald met een prachtige Mercedes. Piet koos voor ander vervoer 

en racete er in een golfkarretje vandoor! Bij het paardenspektakel zagen we zelfs 

Ijsbrand Chardon voorbij galopperen met zijn vier paarden. Hij werd kampioen! Er 

moest natuurlijk ook geshopt worden, Michiel kocht prachtige chaps en kreeg er 

zelfs een gratis emmer bij. Lekker handig voor het soppen van zijn kamer. Piet, Sipko 

en Fred kochten een zak snoep. Piet had honger dus kocht ook nog poffertjes die hij 

lekker op het bankje in het zonnetje heeft opgegeten. Jan kocht een prachtige 

paardentas met inhoud en Tonni en Piet kochten ook nog een mooie pet. Inmiddels 

was het alweer bijna etenstijd dus moesten er nog boodschappen worden gedaan. 

Met een kar vol boodschappen kwamen we terug op de Mariahoeve. Hier bakten 

we hamburgers en uien voor op een broodje en maakten we een lekkere salade. 

Sipko en Piet deden de afwas nadat Tonni de tafel had afgeruimd. Fred maakte nog 

een kop koffie en Tonni zette de kopjes vast klaar. Met z’n allen aan tafel dronken 

we koffie en aten we een heerlijke koek die Jan en Michiel in de winkel hadden 

uitgezocht. Toen het tijd was voor de borrel was Jolanda Tonni kwijt. Ze zocht en 

zocht maar halverwege het pad hoorde ze keihard gesnurk, ze dacht dat ze een 

beer hoorde maar het was Tonni die al lekker in bed was gekropen. De rest dronk 

een Biertje, frisje of een Radler en er werd volop meegezongen met André van Duin  

( ♫♫♫ een boutje en een schroefje en een nippeltje♫♫♫♫ ). Michiel ging 

helemaal los, hij deed bijna de polonaise! Piet ging naar bed, en toen Noortje en 

Jolanda op de klok keken was het ineens al één uur! De hoogste tijd om naar bed 

gaan! 

 



        

     



        

   

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 19 juli 
 

Vandaag had iedereen lekker lang uitgeslapen. Bij het opstaan stonden er ineens 

allemaal karretjes en auto`s met trailers in het weiland. Er waren allemaal mensen die 

met paard en wagen in het bos gingen crossen. We hebben ze uitgezwaaid en zijn 

toe naar de bakker gegaan. We kochten heerlijke broodjes. Bij de bakker was 

Jolanda Tonni alweer kwijt! Na lang zoeken kwam ze er achter dat hij op de wc zat 

maar hij was vergeten te vertellen dat hij daar naar toe ging. Terug op de 

Mariahoeve aten we de broodjes smakelijk op. Het regende heel hard dus 

paardrijden ging nog even niet. We staken de houtkachel aan en beleven nog 

gezellig aan de ontbijttafel hangen. Piet en Tonni deden nog even een hazenslaapje 

op de bank. Zodra de regen voorbij was stond Michiel klaar met het halster om DJ uit 

de wei te halen. Maar DJ had nog niet zoveel zin, die wilde liever tikkertje spelen en 

ging er als een speer vandoor. Michiel liep er rustig achteraan maar toen hij er bijna 

was rende DJ weer weg! Wat een Boef! Gelukkig is Michiel een echte cowboy en 

kreeg hij hem toch nog te pakken. Tijd voor een goede poetsbeurt! Prachtig mooi 

opgepoetst liep DJ naar de bak. Michiel klom als eerste op zijn rug, daarna besteeg 

Tonni de hengst. Jan maakte ook nog een mooie rit en  zat trots naar iedereen te 

zwaaien als een koning. Piet had geen zin om te rijden maar bakte een heerlijke 

appeltaart. Ondertussen was het zonnetje gaan schijnen, daar moesten we natuurlijk 

even lekker van genieten op het terras onder het genot van een lekker drankje. Bij 

thuiskomt hadden we echt geen zin in nog een afwas dus werd de tafel inpakt met 

folie, hier werden de frieten, snacks en salade opgelegd en iedereen at met z’n 

handen van tafel. Roy en Sebas (volgens Jan heet hij Bassie) aten gezellig mee. Het 

toetje bestond uit koffie van Sipko en de heerlijke appeltaart van Piet. Jan en Noortje 

gingen na de koffie nog even een stukje wandelen. Ze volgden de paardenhoefjes 

in het bos. Volgens Jan hadden de paarden zitten timmeren in het bos, er lagen 

namelijk allemaal boomstammen midden op het pad. Noortje struikelde bijna over 

één van deze boomstammen en Jan stond er keihard bij te lachen. De paarden 

kennen de weg in het bos blijkbaar beter dan Noortje en Jan want ze konden de 

weg niet meer terug vinden, ze liepen zomaar een verkeerd pad in. Gelukkig wist 

Ollie de speurhond de weg terug naar de Mariahoeve. Om tien uur waren ze 

eindelijk veilig terug . Tonni en Jolanda hadden de borrel al klaargezet. Er volgde 

nog een lange en gezellige avond.  

  



     

             



 

 

 

 

 

   

 

  



Maandag 20 juli 
 

Om een uurtje of negen begon er weer een nieuwe dag op de Mariahoeve. Tonni 

was al vroeger wakker en had een heerlijk kopje koffie gezet voor iedereen om 

wakker te worden. Eén voor één kwam iedereen uit bed, behalve Jan want die had 

besloten wel heel lang uit te slapen. Hij kwam pas om twaalf uur zijn bed uit waar hij 

had liggen snurken als een paard, wat een herrie! 

Jolanda vertrok na de koffie naar de bakker en kocht samen met Michiel, Tonni en 

Piet lekkere croissants. Ondertussen had Noortje met de rest van de club de 

ontbijttafel gedekt. 

Na het ontbijt, om één uur, kwam Marcel de mannen ophalen, er werd vandaag 

geen paardgereden op de Mariahoeve maar bij `t jongenshuis. Hier volgde een 

weerzien met Jacky en Moos die we nog kennen van de vorige jaren. Eén voor één 

klommen ze op het paard. Sipko maakte zelfs een mooie sprong met Moos. Na het 

rijden parkeerde Jan de paarden in de stallen. Hier kregen ze nog een lekkere appel 

en wat hooi. Met z’n allen werden en nog wat boodschappen gedaan. Fred was de 

kok van vandaag en kookte een heerlijke grote pan macaroni. Na het toetje en de 

koffie hadden we helemaal geen zin in de afwas, deze lieten we dus lekker staan en 

we vertrokken richting het zwembad. Snel omkleden en hup, het water in. Jan vond 

zwemmen maar stom dus hij bleef lekker aan een tafeltje zitten kijken. Piet deed een 

dansje in het water, Tonni zwom heel veel baantjes en ook Fred, Sipko en Michiel 

hadden heel veel plezier. En bezoekje aan het zwembad is natuurlijk niet compleet 

zonder bubbelbad, glijbaan en stoombad. In een treintje werd er van de glijbaan 

gegaan, werd er lekker in het bubbelbad gezeten waar Tonni Jolanda helemaal nat 

spetterde en ging iedereen nog even het stoombad in. Het stoombad was erg warm 

dus als afkoeling kochten we nog een lekker ijsje. Na het ijsje ging Michiel nog één 

keer met Noortje van de glijbaan. Toen was het tijd om te gaan douchen en terug te 

gaan naar de Mariahoeve voor een lekker biertje. Tot een uurtje op één werd er nog 

gezellig gekletst. Het was een geslaagde dag!  

                



Dinsdag 21 juli 
 

Weer een stralende nieuwe dag op de Maria Hoeve! Eén voor één kwamen we ons 

bed uit om rustig wakker te worden met een kopje koffie, alleen Jan was wat later 

want die had wederom besloten lekker lang te slapen tot twaalf uur. Na het bakkie 

om wakker te worden was het weer tijd voor de bakker. Bij terugkomst van de 

bakker hebben we gezellig ontbeten. We zaten zo gezellig te kletsen dat we nog 

steeds aan het ontbijten waren toen Marcel aankwam voor de paardrijlessen, hij at 

dus maar gezellig een broodje mee! Na het eten met z`n allen in de bus naar `t 

jongenshuis om paard te rijden. Wat ging iedereen als een speer! Jolanda ging nog 

even terug naar de Maria Hoeve want door het lange gezellige ontbijt had ze nog 

niet gedoucht. Daar aangekomen raakte ze gezellig met Noortje aan de klets (want 

zoals iedereen waarschijnlijk wel weet kunnen beide dames héél veel kletsen!). Ze 

kletsen zoveel dat toen Jolanda eindelijk klaar was met douchen het al heel laat 

was. Snel reed ze met Noortje naar `t jongenshuis om iedereen op te halen, maar 

toen ze daar aankwamen was daar helemaal niemand mee! HELP! 

Dan maar een rondje rijden, en wat bleek…. Marcel was al klaar met de lessen en 

had iedereen meegenomen naar zijn zaak om lekker op het terras een ijsje te eten.  

Gelukkig was iedereen teruggevonden en konden de boodschappen gedaan 

worden. Op het menu stond vandaag tomatensoep, salade, wortels met 

doperwten, rode bietjes, krieltjes en een lekkere gepaneerde schnitzel. We hoefden 

vandaag niet zelf te koken want Tjeerd kwam daar speciaal voor langs, al hielp 

Sipko graag een handje mee. Tjeerd werd met een warm onthaal ontvangen, 

iedereen was blij hem weer te zien ( en natuurlijk ook omdat hij voor ons ging koken 

). Michiel showde meteen de door hem zelf geknutselde kaart. Ook de afwas werd 

vandaag gedaan door Tjeerd, wat een verwennerij! 

Voor we het wisten was het alweer tijd voor koffie gevolgd door een frisje of en 

biertje. Omdat het nog erg lekker weer was maakten we een kampvuur waar we 

onze borrel gezellig opdronken. We zwaaiden Tjeerd uit en kropen allemaal voldaan 

ons bed in!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 22 juli 
 

Vandaag werd er geen paardgereden maar stond er een andere paardenactiviteit 

op het programma. Na het ontbijt vertrokken we met z`n allen naar huifkarcentrum 

de Kronkel voor een rit met de huifkar. We hadden en huifkar geboekt waarbij we 

zelf mochten mennen. Noortje voorop de bok samen met Michiel, die dit wel 

spannend vond maar fantastisch deed! Hij las de route en begeleide het paard 

daar waar nodig door er naast te gaan lopen en het paard op die manier de weg 

te wijzen. Om de beurt klom de rest van de vakantieganger op de derde plek op de 

bok. Maar ook daar moest gewerkt worden, remmen als we heuvel af gingen. Piet, 

Fred, Tonni en Sipko deden dit als echte professionals! Jan bleef liever lekker achterin 

zitten. Na een uurtje was het tijd voor een picknick. We aten lekkere broodjes die we 

mee hadden genomen van de bakker en dronken koffie of een sapje. Het paard 

had natuurlijk ook een beloning verdiend dus die kreeg lekkere brokjes. Na de 

picknick was het tijd om nog een uurtje terug te rijden. Het was een prachtige tocht 

met een lekker zonnetje.  

Terug op de Maria Hoeve ging iedereen douchen en omkleden, we gingen namelijk 

uit eten. Bij de Zevensprong (de zaak van Marcel) was een tirolerfeest. Fred en Jan 

bestelden bij aankomst meteen een grote pul bier. We aten lekkere schnitzels en er 

werd wat afgedanst, vooral Fred, Sipko, Michiel en Piet gingen helemaal los! In het 

dorp was vandaag ook de braderie, dus toen iedereen was uit gedanst was het 

hoog tijd om te shoppen! Fred liep meteen naar de man met de voetbalspullen en 

kocht een prachtig Ajaxvest, Michiel kocht een Feyenoordvlag, Piet kwam terug met 

een hele mooie (uiteraard Paarse!) hond en een paars horloge. Jan kocht een glas, 

Tonni een speelgoed pistool en ook Sipko wist mooie dingen te scoren. Inmiddels 

was het al half tien, hoog tijd om terug te gaan naar Marcel voor een ijsje en de 

verrassing. We hadden om hem te bedanken namelijk een mooie spiegel met een 

paard gekocht en daar iets in laten graveren. Marcel was we heel erg blij mee! 

Terug op de Maria Hoeve werd er nog wat gedronken en gezongen en voor we het 

wisten was het tijd om te gaan slapen, wat gaan de dagen toch snel! 

      

              

 

                

                                          

                                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 23 juli 
 

Na een heerlijke nacht slapen waren we allemaal rond een uur of negen uit bed 

voor een kopje koffie en een ontbijtje gevolgd door paardrijlessen van Marcel. 

Vandaag was er geen Tijd om te treuzelen want Noortje en Jolanda hadden een 

verrassingsuitje op et programma staan. Al de hele week keek iedereen hier vol 

spanning naar uit. Na het paardrijden vertrokken we, niemand wist waar we naar 

toe gingen! We kwamen uit bij een boerderij waar een heel vriendelijke boer Eddie 

ons op stond te wachten. We dronken koffie of heerlijke appelsap en het was tijd om 

de verrassing te onthullen. We gingen Koe knuffelen!!!  

Met z`n allen liepen we richting het weiland, Sipko heel stoer met boer Eddie voor 

op! Bij de koeien aangekomen kon piet bijna niet wachten tot hij er tegenaan 

mocht gaan liggen. Op het moment dat Boer Eddie zei dat het mocht lag piet dan 

ook meteen languit in het gras tegen een koe aan. Fred ging ook lekker zitten en 

Michiel kwam helemaal tot rust met zijn rug tegen dit warme dier. Tonni was vooral 

bang voor de koeienvlaaien die in het gras lagen maar overwon zijn angst en kroop 

ook even tegen de koe. Sipko knuffelde heerlijk en ook Jan durfde het uiteindelijk 

aan. Na een half uurtje knuffelen was het voor de koeien, en dus ook voor ons, tijd 

om weer op te staan. Ze gingen weer lekker grazen. Samen met de koeien liepen 

we door het weiland. Tijd om nog even bij de kalfjes in de stal te kijken, er was zelf 

een kalfje dat de vorige avond geboren was. Super schattig!  

Op de terugweg haalden we pizza die we op de Maria Hoeve lekker opaten. Op de 

Maria Hoeve zat Maarten al op ons te wachten. Hij ging de tweede week mee als 

begeleider maar was al een avondje eerder gekomen om ook met deze gezellige 

club kennis te maken. Na het eten werd en koffie gezet en nog lang geborreld en 

gekletst bij het kampvuur tot het echt tijd was om naar bed te gaan, morgen vroeg 

op om de spullen te pakken en klaar te zijn voor het ophalen. 

 

                  



 

 

            



             

          

 

 

 

                                                  



Vrijdag 24 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, Noortje en Jolanda 

 


