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Vrijdag   17 juli 2015 

 

We gaan op vakantie en nemen mee: 

Een tas met kleding, drinken en duckie, sommige een fiets en natuurlijk nemen 

wij mee: 

V A K A N T I E G A N G E R S 

en 

3   b e g e l e i d e r s 

Ze zijn allemaal ook nog gezellig en kunnen lachen en……. hebben er zin in!!!! 

Zo zijn wij deze dag aan onze tandemvakantie begonnen, en voor de goede 

orde, hieronder  even een van de groepsfoto’s van de deelnemers. 

 Ron, Herman, Frits, Petra, Wim, Janny, Simon, Arjan, Jeroen. 
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Na het verdelen van alle slaapkamers, er was 

immers nog een groep van Tendens, Herrie In De 
Keuken, ging iedereen al dan niet met hulp de 

koffer uitpakken en het gebouw verkennen. 

Bij Arjan is dat super om te zien, blind, en binnen 

’n uurtje kent hij de weg van zijn kamer, douche en algemene ruimte, keuken,  

KLASSE Arjan. 

Het eten voor deze dag moesten we zelf 

verzorgen en het wordt een 

macaronieschotel met een heerlijke 

salade en natuurlijk een vlaflip als 

toetje. 

Het bleek prima te smaken. 

Daarna kennismaken met elkaar, wie ben 

je, waar woon je wat doe je voor werk, 

enz……… 

Na het eten even de benen strekken en 

een wandeling naar het plaatsje Hall 

gelopen, en dat is prima zo na het eten. 

Daarna mooi zitten en de kat uit de 

boom kijken, nu waren er gelukkig niet 

veel katten. 

 

Om ongeveer 11.00 uur bedtijd. 

 

Dus weltrusten 

en tot morgen. 
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Zaterdag   18 juli 2015 

Gooooooedemorgen allemaal, lekker geslapen, nou niet erg bed is hard, effe 

wennen enz….. 

 

Gelukkig staat na het poedelen en optutten, het ontbijt klaar, en maken we 

ook maar even de lunch klaar. 

We gaan vandaag naar Doesburg, daar is een mooie markt, dus gaan. 

Wat valt het opstappen de eerste keer tegen op een tandem, man man…. 

Als je dat vroeger eens gedaan hebt dan lig je er bijna weer aan de andere 

kant er af. 

Na een km of 5 bleek dat de remmen van Ron zijn fiets er wel waren maar 

waarvoor weet niemand, ze deden niets in ieder geval, Belgische remmen?? 

Dus een huurfiets op ons huis geregeld en die werd gebracht door de 

keukengroep, man Ron heeft nog nooit zo’n goede fiets gehad, een Hollandse. 

Op de markt was van alles te doen en we kwamen ook de heer en mevrouw 

Dijkstra tegen, die hebben vroeger met Frits wel eens gefietst. 

Erg leuk. 

Bij de trommelaars hebben Jeroen en Ron actief mee gedaan, prachtig. 

De foto’s die nu volgen spreken voor zich. 
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Na een fietstocht, de eerste dag 

is het zoeken naar de 

mogelijkheden, hoe ver gaat het 

goed. 

Voor Simon was het erg moeilijk 

om zijn voeten op de trappers te 

houden. 

En dus was het moeilijk voor Wim 

om lekker door te fietsen. 

Prima verdeeld zo Wim. 

Na terug komst een heerlijk ijsje 

gekocht vlakbij ons vakantiehuis. 

Kunnen we elke dag wel doen 

Janny!!!!! 

Na thuiskomst was er lekker koffie of Fris, nee nog geen bier mannen en 

vrouw! 

Jeroen moeten wij echt speciaal noemen, die heeft echt elke dag HEERLIJKE 

koffie gezet, niemand beter dan hij, dank je wel Jeroen. 

 

In het bos lagen dikke omgezaagde bomen en we hebben daar overheen 

gelopen. 

Zeker voor Arjan en Debbie uit de andere groep, beide blind was het heel 

knap dat zij het aandurfden onder begeleiding. 

Tot slot een spelletje boomwissel, en op naar het eten, wat schaft de pot van 

de keukengroep??? 
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 Vanuit de keuken kregen we een heerlijke lasgagneschotel met sla en een 

toetje. 

Kijk dat zijn berichten natuurlijk. 

Even tot slot van deze dag een paar keukenfoto’s en daarna gaan we slapen 

want morgen willen we weer fietsen, maar het weerbericht is niet best, regen! 
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Zondag  19 juli 2015 

Tatatatatata  opstaan want we gaan 

weer een nieuwe dag beginnen. 

Het regent flink en ook al zijn we geen 

suikerklontjes dit wordt geen fietsen 

vandaag maar er wordt besloten om met 

de auto naar Klarenbeek te gaan. 

Daar is een paardendag, ook prachtig om te zien. 

Dus rond 12.00 uur in de auto en op weg, aangekomen eerst maar koffie en 

een foto voor de rode draad, 

Er staat daar een vos en onze Frits is ook een echte de Vos dus de verbinding 

is gemaakt. Daarna met VIP behandeling naar het concour. We werden met 

dikke vette nieuwe mercedessen gebracht, hoe bedoelt u VIP? 

Simon heeft een mooie hoed gekocht, en de foto’s spreken weer voor zich, 

dus genieten maar weer. 
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Zo en na de paarden en het drankje is het al weer hoog tijd om terug te gaan 

want vanavond gaan we uit eten, diner bij de bistro van het dorp. 

Dus eerst naar huis, opknappen, we stinken wat naar paardenpo…p, en dat kan 

niet. 

Omdat we niet hebben gefietst, en het is droog gaan we lopend heen en 

terug, toch 4 km, goed voor de spijsvertering. 

Maar eerst kaarten kopen, schrijven en op de heenweg heeft Simon ze 

allemaal keurig in de juiste brievenbus gedaan. De Kanjer!!! Met hoed. 
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 Op de terugweg vroegen we aan Jeroen en Frits wat zij tot nu het lekkerste 

vonden als eten. 

Wat zeiden deze twee makkers?????? 

De macaroni uit de vuilnisbak 
Het was een grap natuurlijk maar deze opmerking heeft ze de hele week 

achtervolgt, de grappenmakers. 

Thuis aangekomen was er muziek en er werd gedanst, Debbie en Jeroen b.v., 

zo lief als die twee aan het dansen waren, en John van de andere groep met 

Janny, hij kent de salsa en de rumba. 

 

Dit onder het genot van een hapje en een drankje, af en toe een lekkere peuk 

toch Petra en de avond was top. 

 

Dus met een gerust hart lekker slapen maar weer………… 
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Maandag  20  juli 2015 

PIEPPIEPPIEPPIEP  de wekker gaat, douchen, kleden en ontbijten. 

Vandaag staat er een stevig fietstocht op het program, we gaan naar 

Zutphen. 

Kijk en moet je echt trappen Ron, 

maar op een Hollandse fiets is dat 

geen probleem toch? 

Aangekomen in Zutphen eerst een 

rondvaart met een fluisterboot, maar 

Simon durfde niet in de boot, dus 

voor hem en Herman bleef een 

wandeling over, en ook dat was erg 

mooi. 

Janny heeft de camera meegenomen 

en de volgende foto’s gemaakt van de 

tocht. 
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Terug aan wal na een mooie tocht en de schipper wist erg veel te vertellen 

over de stad Zutphen en haar geschiedenis. 

Op naar het centrum voor wat inkopen en natuurlijk een terraske. 

De twee mannen, Frits en Jeroen moesten een mooi T-shirt hebben. 

Wij wachten en zij op koopjesjacht. 

Het is gelukt. 

Daarna even mooi zitten en weer terug naar Eerbeek. 
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Na alle inkopen, de laatste kaarten voor thuis en 

een peukje toe op de fiets en terug naar huis. 

Er werd goed door gefietst en dat was goed ook 

want we waren nog niet thuis of het begon te regenen. 

Geluk dus! 

We waren mooi op tijd voor het diner. 

Shoarma met salade en brood, een vlaflip toe en de buikjes waren rond.             

De keuken groep heeft weer prima werk verricht, dank jullie wel. 

Na het eten heeft de fietsgroep de afwas 

weer gedaan en complimenten voor Arjan, 

perfecte hulp in de keuken, en Wim 

natuurlijk. Die mocht Jeroen helpen en dat 

was rugstomen voor Wim. (kijk maar naar 

de foto) 

 

In de avond een wandeling tot het donker was, nog wat drinken,            

biertjes 0,0 % en ook die smaken prima, een wijntje of wat fris. 

En dan is ook deze dag zomaar alweer om en is het bedtijd, en morgen is Paul 

jarig van de kookgroep. Hij is helemaal niet zenuwachtig maar gewoon dood 

nerveus. 
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Dinsdag  21 juli 2015 

Vandaag is de dag dat Paul van de kookgroep jarig  is, 55 jaar is hij geworden 

en hij liep als eerste vanmorgen al door het huis 

en heeft de tafel gedekt. Je kan het niet 

omdraaien he…. 

Zenuwen?????natuurlijk niet! 

Als een kind zo blij 

met z’n taarten en 

cadeau natuurlijk en toegezongen door de twee 

groepen. 

Wij hebben gegeten, broodjes en tart en zijn 

rond 11.00 uur op weg gegaan naar Brummel, 

daar is een autoshow van de duurdere auto’s, zo rond de 300.000,00 euro. 

Hebben we niet mee gekregen van Tendens, typisch geval van jammer. 

Voor Ron was het helemaal feest want boven was 

een speelgoed museum, we mochten geen foto’s 

maken maar Ron is  h e le m a a l  blij. 

Hier kwam hij voor. 

Daarna met het pontje naar Bronkhorst, een 

museum en kunstenaarsdorp. 

Ook nu durfde Simon niet in de boot dus Wim bleef met Simon Achter op het 

leugenbankje, samen met de dorpsoudsten. 

Een mooie wandeling, mooie Afrikaanse beelden, oude bakkerij enz. 

Hier eerst maar weer de foto’s van dit deel van de dag. 
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Terug gefietst naar het huis voor een prima maaltijd met kip, gebakken 

aardappeltjes, spercibonen en ijs met slagroom. 

Smullen natuurlijk. 

In de avond werde sommige nagels even keurig gelakt en er was ruimte voor 

massage. 

Zelfs onze Simon, die hyper wordt als je hem aanraakt stond een heerlijke 

schoudermassage toe. 

Om 11.00 uur wordt geacht om stil te zijn dus naar bedje maar weer, en 

morgen de langste fietstocht op het programma, Deventer. 

Dat wordt trappen!!!! 
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Woensdag   22 juli 2015 

KUKELEKU, eruit allemaal. 

We gaan vandaag naar 

DEVENTER en dat is 50 km 

fietsen, dus kom op. 

En vandaag gaat Simon met de 

andere groep mee naar de 

apenheul en wij nemen Debbie 

mee, heeft Wim een makkie. 

Debbie is net als de rest een 

uitstende fietser en de hele groep heeft het moeiteloos gedaan. 

Natuurlijk waren er de nodige stops, koffie en wat lekkers er bij bij een 

antieke bakkerswinkel. 

Ik kan het allemaal vertellen maar ik zou zeggen….kijk en geniet van de 

herinnering. 
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Om 7.00 uur in de avond zijn we terug op ons huis, moe maar zeer voldaan, en 

tot nu toe al 128 km gefietst, de kanjers. 

Zoals al vermeld is Simon naar de apen geweest en ik wil deze twee foto’s van 

zijn uitje graag laten zien. 

Bij terugkomst stond er een tapasbuffet voor ons klaar, met de drankjes 

erbij, echt heel lekker, de buikjes (en) weer rond. 

De rest van de avond is rustig doorgebracht, geen drankjes meer, waren al 

binnen en vreemd maar om half elf was het stil, veel gefietst???? 

Nog even ’n foto van het buffet en je snapt waarom het lekkkkkkker was. 
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Donderdag  23 juli 2015 

Goedemorgen maar weer, vandaag een drukke dag, we gaan met de  antieke 

trein een tocht maken, het spoorwegmuseum bekijken en naar het 

pannekoekhuis voor het afscheidsdiner. 

Ook werden er al koffers ingepakt en de vakantie diploma’s werden 

uitgereikt. En als klap op de vuurpijl….vanavond nog naar het circus. 

Wat kan je in een week toch erg veel doen. 

Met de kilometers van vandaag erbij hebben wij deze week….. 

135 kilometer 

gefietst, geweldig gedaan en zonder pech, ongelofelijk toch!!!!!!!! 

Ook nu laten we weer de foto’s van de dag en avond zien en daarna sluiten we 

de week af. 
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Vrijdag  24 juli 2015  

 

Zo rond 7.30 uur is het opstaan want we gaan, moeten weer naar huis. 

De laaste keer douchen, scheren en ontbijten. 

Het gaat allemaal wat rommelig de eerste taxi komt al om 9.00 uur. 

Dus afscheid nemen van Petra en Simon, daarna gaat Ron weg en Jeroen. 

Arjan en Frits worden als laatste opgehaald maar om 10.15 uur staan wij als 

begeleiders dan echt met zijn drieen. 

Wij kijken terug op een hele mooie vakantie en hopen jullie allemaal weer 

eens te zien op een volgende vakantie,  

Dus bye bye en zwaai zwaai, BEDANKT. 

 

 

Voor jullie allemaal, en de 

bos blijft lang goed, 

Een bloemetje van: 

 

 

Janny, Wim en Herman 
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