
       

      

  

     

“GEZELLIGHEID in OOGHDUYNE”  

met “TENDENS VAKANTIES”        

W1512A van 22 t/m 29 juni 2015 



   

ROB                                                          VIVIANE  

 

                                                           
JURGEN                                                 ARJAN 



   

MADIEKE                                                JAN 

 

   

Begeleiders: IRENE BEKER (tekst) en CATY BOEF (foto’s) 

 



Maandag 22 juni 

Vandaag is de grote dag!!!!! 

Met bijna een bus vol worden we uitgezwaaid bij Tendens. 

Caty achter het stuur en Irene als haar bijrijdster. 

In Arnhem stappen al vijf van de zes gasten in de bus: Madieke, Rob, Jurgen, Viviane en 

Jan. Arjan wordt met de taxi naar Juliandorp gebracht. 

De meesten hebben lange broeken, vesten of truien aan. 

Het is buiten niet warm maar we zitten toch in de bus. 

De reis verloopt voorspoedig; het is niet druk op de weg. 

In Hoorn stoppen we even bij Gaby, zij is ook een reisbegeleidster en ze heeft twee 

maaltijden voor ons gemaakt. Super!!! Dank je wel Gaby. 

Hier is tevens een plaspauze en als we weer weg gaan krijgen we van Gaby een lekker ijsje 

in de bus. Verrassing dus. 

Hierna gaan we door naar Julianadorp. We hebben een gezellig huis van Landal. 

Na het huis te hebben verkend en de koffers de trap op gesjouwd gaan we rond half zes eten. 

We krijgen allemaal voor de hele week een vaste plek aan tafel. Heel handig. 

We eten de nasi goreng van Theo, hij is de man van Irene. Het is weer heerlijk. 

Daarna gaan we even met onze bus naar Schoorl waar we maar een klein stuk hoeven te 

lopen naar het strand. 

Wat heerlijk om zo’n eerste dag van de vakantie al aan het strand te zijn. 

Ook nog een foto maken met de “rode draad” van Tendens. 

Bij het strandpaviljoen gaan we wat drinken en omdat het weer wat aan de koude kant is 

neemt iedereen een warme chocomelk met slagroom. 

Toen Irene even naar het toilet was verstopte Rob samen met Caty, een laars van Irene. Dat 

was lachen. Hierna ging Caty naar het toilet en had Jurgen zich verstopt. 

Het was genieten met een grote G, zeker omdat later op de avond het zonnetje aan het strand 

begon te schijnen. De terugweg vanaf het strand naar ons huis was prachtig. 

Eenmaal thuis gingen wat mensen eerst douchen en daarna gezellig met z’n allen wat 

drinken in ons huis. Natuurlijk met iets lekkers erbij. 

Rond tien uur gingen de meeste mensen naar bed. Jan, Jurgen en Viviane zijn erg moe. 

Het was ook een lange dag. Na een uurtje is het rustig in huis en ligt iedereen lekker in bed. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

      



Dinsdag 23 juni 

 

Irene is al vroeg op en ziet dat het vandaag regent en hard waait. Gelukkig zijn de 

weersvooruitzichten wel wat beter. 

Arjan is de eerste die beneden komt, waarna Arjan, Caty en Irene even koffie drinken. 

Viviane is moeilijk wakker te krijgen maar uiteindelijk lukt het wel. 

Die ochtend ontbijten we met allerlei lekkers en jus d’orange. Chique hè!! 

Hierna gaan we douchen en opruimen. 

Ondanks de kou, regen en wind vertrekken we toch naar Enkhuizen, 65 km verderop. 

Caty neemt de mooie wegen tussendoor, daar heeft ze echt een neus voor. 

Daardoor zien we veel mooie dorpjes en komen langs de dijk en de prachtige Ewijcksluis. 

Samen met Rob stapt Irene uit de bus om even boven op de dijk naar het water te kijken. 

Ze moeten zich goed aan een paal vasthouden anders waaien ze van de dijk af. 

Maar wat een prachtig uitzicht over het IJsselmeer.  

Na een poosje toeren zijn we bij Sprookjeswonderland aangekomen. Het is half één. 

Even onze boterhammetjes opeten in een leuk gebouw. 

Achter een prachtig soort kasteel komen we op een groot plein. 

Hier kun je naar allerlei mooie sprookjes kijken, o.a. naar de Suyderseemeermin. 

Er staan ook vier standbeelden. Als je op een tegel ervoor gaat staan gaan ze zingen. 

Een kabouterdorp is er ook en natuurlijk de bekende sprookjes zoals: Hans en Grietje, 

Sneeuwwitje en Pinoccio. 

Op de kinderboerderij lopen ezels, schapen en geitjes. 

Ook zien we het kasteel Violinde met mooie muren en torens. 

In een grote zaal hebben we naar een hele mooie sprookjesmusical gekeken over het 

verwende prinsesje Violinde.  

Iedereen zat ademloos te kijken. Het was prachtig met hele mooie muziek en belichting. 

De meesten van ons hebben ook in oldtimers gezeten die over rails reden. Spannend!! 

En Caty maar foto’s maken; ze durfde er zeker niet in. Tegen half vijf keken we nog bij de 

souvenirwinkel en hebben we er lekkere warme chocomelk met slagroom gedronken.  

Daarna de bus weer in waar we langs het prachtige dorpje Twisk kwamen. 

Allemaal mooie witte huizen met mooie tuinen met bruggetjes. 

Weer thuis aangekomen stond binnen een half uur een heerlijke macaroni met saus (van 

Gaby) en groenten mix op tafel getoverd. En voor allemaal natuurlijk een lekker toetje. 

Om zeven uur werd Madieke door haar broer opgehaald in verband met droevige 

omstandigheden. Gelukkig komt ze morgenmiddag weer terug. 

En ja… de TV gaat even aan, maar hoe???? 

Caty ligt op haar buik te kijken hoe de apparatuur werkt en uiteindelijk doet de dvd het. 

Buurman en Buurman staat op het programma. 

Wat heeft Jurgen een schik; hij blijft lachen en wij lachen mee. 

En Caty heeft rugpijn van de capriolen die ze had uitgehaald om de TV aan te krijgen. 

Arjan gaat zitten kleuren. Hij kleurt de kleurplaten geweldig in, een echte kunstenaar.  

Rob geniet van z’n biertje en Jan en Jurgen hebben van een heerlijke verwendouche genoten. 

Viviane heeft in een bubbelbad gezeten met héééél veel schuim. 

Rond elf uur ligt iedereen moe in z’n bed. Een leuke dag is voorbij. 



   

 

 

 



 

 

 

 



Woensdag 24 juni 

 

Deze ochtend slapen we allemaal uit. 

Rond negen uur is iedereen wakker, alleen Viviane heeft weer even meer tijd nodig om echt 

goed wakker te worden. De glazenwassers zijn al aan het werk, haha. 

Gezellig ontbijten met z’n allen, alleen Madieke ontbreekt nog. 

We gaan naar het overdekte zwembad van Landal. 

Jan en Viviane zitten op een stoel te kijken hoe de anderen zwemmen. 

Arjan en Rob zwemmen prima; ze gaan zelfs een paar keer van de hoge glijbaan af. 

Knap hoor!!!! We klappen als ze uit de overdekte glijbaan te voorschijn komen. 

Jurgen gaat heerlijk met de zwemkurken om in de bubbels. 

Caty en Irene ondersteunen hem daar naar toe. Hij geniet volop. 

Daarna gaan we met z’n allen in het bubbelbad en dan aankleden. 

Als we weer in ons huis zijn wordt het weer beter en kunnen we in de tuin lunchen. 

Arjan, Jan en Rob zetten de stoelen en tafels goed en leggen de kussens op de stoelen. 

Na de lunch gaan we met de bus naar Callantsoog. 

Hier kopen we ansichtkaarten om naar huis te sturen. 

Rob koopt tevens een mooie houten vuurtoren. 

Arjan: geurzakjes (rozengeur) en een Hollandse tegel. 

Jurgen: een hele leuke korte broek met een stoere riem. 

Jan: een schelpenketting om in de tuin te hangen. 

Viviane: gastendoek en zeep en een aansteker voor haar zus. 

Madieke: koopt later wat. Ze komt in de loop van de middag weer terug. 

We ontmoeten haar in Callantsoog, met haar vader. 

We nemen allemaal iets wat we zelf lekker vinden, ijs of cola. 

Die avond heeft onze kok weer een heerlijk maaltje bereid: rijst en aardappelpuree met 

stoofvlees (van Gaby). Iedereen smult. Daarna heerlijke gekleurde vla toe. 

Die avond kunnen spelletjes worden gespeeld. Arjan kleurt weer als de beste. 

Madieke heeft haar puzzelboekjes; de rest zit buiten of kijkt TV. 

Af en toe spelen we een spelletje. 

Om elf uur ligt iedereen schoon gewassen in bed. Morgenvroeg om zeven opstaan! 

 

  



Donderdag 25 juni 

 

Tien voor negen vertrek naar Texel. Spannend hoor, met onze bus op de boot. 

Arjan en Rob gaan met Irene op het dek voor de oversteek die ± 20 minuten duurt. 

Het is mooi weer en het uitzicht is prachtig. En wat zien we veel meeuwen. 

Ze scheren laag over de boot heen. Na 20 minuten gaan we aan land. 

Arjan, Rob en Irene zitten weer veilig in de bus als we het dek van de boot afrijden. 

Iedereen vindt het spannend. 

Op naar Oudeschild om twee tuk-tuks te huren. 

Caty een blauwe en Irene vindt de enige roze erg leuk; ze heeft ook een roze trui aan. 

Eerst gaan Caty en Irene oefenen met het rijden in de tuk-tuk. 

Het is heel anders dan in een auto. 

Caty heeft het snel onder de knie, maar Irene oefent nog een paar rondjes extra. 

En dan staat het sein op groen. 

Bij Caty zitten Madieke, Rob en Arjan en bij Irene Viviane, Jurgen en Jan. 

Daar gaan we!!! 

We tuffen over kleine weggetjes, langs boerderijen, langs prachtige bloemen en schapen, 

heééél veel schapen. We kijken onze ogen uit. 

We tuffen verder door Den Hoorn heen en zien een mooie picknick tafel staan. 

Hier gaan we heerlijk lunchen.  

Zoete - en chocolade broodjes, hardgekookt ei, drinken en een slaatje. 

Wat een feest. We rusten hier lekker uit. Er kwam een groep mensen op solexen voorbij. 

Daarna stappen we weer in de tuk-tuk en rijden via mooie weggetjes naar Den Burg; een 

leuk dorp. 

Vervolgens tuffen verder door via de Hoge Berg weer richting Oudeschild. 

Onderweg stoppen we nog een aantal keren om foto’s te maken van de prachtige bloemen. 

Met de zon in de rug komen we aan in Oudeschild. 

Zo, nu hebben we wel een terrasje verdiend. 

We nemen allemaal twee consumpties en blijven lekker lang op de loungebanken zitten. 

Daarna rijden we met onze bus naar Cocksdorp, bijna op het einde van het eiland. 

We gaan naar het Pannenkoekenhuis waar we heerlijk hebben gegeten. 

Lekker buiten met een gezellige bediening. Natuurlijk kregen we ook drinken. 

Met onze buikjes rond moeten we nog opschieten om de laatste boot van negen uur te halen. 

Toch rijden we ook nog even naar het puntje van Texel waar de vuurtoren staat, prachtig! 

We halen de boot en Caty vraagt aan de kapitein of we met de bus aan de zijkant van de 

boot, bij het raam, mogen staan. Zo hebben we een prachtig uitzicht. 

Iedereen geniet en we zingen met z’n allen mee met een Nederlandstalige cd. 

Om tien voor tien zijn we weer thuis. 

Even wat bijkomen, wat drinken en dan gaan Jan, Jurgen en Viviane naar bed. Ze zijn moe. 

Caty gaat het geld tellen om te kijken wat we allemaal nog kunnen doen. 

Irene schrijft dingen op voor dit verslag. o.a. Leuke moppen van Madieke: 

Waarom is een aardbei rood? Omdat hij zich schaamt voor zijn pukkels. 

Wat is rood en zit op het strand? Roodkrabje.  



 

 

 

 



 

  

 

 



Vrijdag 26 juni 

 

Vroeg uit de veren. Douchen, aankleden en ontbijten. 

We vertrekken om half tien naar de kaasmarkt in Alkmaar. 

We zetten ons busje aan de rand van Alkmaar neer en gaan verder met de stadsbus naar het 

centrum Alkmaar. Het is er erg druk. 

Op de kaasmarkt zien we mannen kazen stapelen op jukken en ermee rennen. 

Na een half uurtje kijken naar de kaasdragers hebben we een terrasje opgezocht. 

Hier drinken we warme chocolademelk, koffie of thee. En appeltaart met slagroom. 

Na een poosje gezeten te hebben en een plaspauze, lopen we door hele leuke straatjes. 

Madieke koopt een cd van Jaap Fischer (voor haar vriend Jeroen) en de cd “mooiste 

smartlappen en levensliedjes” met o.a. “huilen is voor jou te laat”. 

Viviane koopt niets; ze heeft al eerder dingen gekocht. 

Jan: cd blaaskapel/harmoniemuziek. Hier wordt Jan blij van. 

Ook heeft hij al een mooie zomerse deukhoed gekocht; staat hem prachtig. Een echte heer.  

Arjan: cd “kinderen voor kinderen” en drie knotten wol. Arjan vindt breien leuk. 

En hij tekent ook al zo goed. Een echte creatieveling. 

Caty koopt een Nederlandstalige cd voor in de bus. 

Irene een leuk klein tasje (beige met zwarte nopjes). Ze is ook erg in haar nopjes. 

Rob koopt een Nederlandstalige cd en ook een prachtige, zwarte zomerse deukhoed. Staat 

hem erg stoer, net onze bodyguard. 

Jurgen een Nederlandstalige cd. Helemaal blij. 

Met tassen en tasjes vol gaan we naar Bakker Bart, waar we allemaal een hartig broodje 

nemen. Lekker na het winkelen. Na nog een lekker ijsje gaan we met z’n allen weer richting 

stadsbus die ons naar onze eigen bus brengt, aan de rand van Alkmaar. 

We rijden naar “Bergen”. Het is een prachtige route door het bos. 

Midden in het centrum van Bergen staat een kerk met een gedeeltelijke ruïne. Erg mooi! 

We rijden verder en komen in Bergen aan Zee. 

Hier gaan we naar een strandtent “De Jongens”, die goed bereikbaar is met onze bus. 

We zitten overkapt aan een lange tafel en kijken uit over de zee. Prachtige locatie. 

We bestellen tapasplankjes als “voorafje”. 

Viviane wil graag frites, frikandel en cola. 

Jan: tonijnsalade en cola. 

Rob: tonijnsalade en een biertje (2x alcoholvrij). 

Caty: curry kip en noedels, met spa en thee. 

Irene: Italiaanse salade en een glas wijn/thee. 

Madieke: frites, kroket, thee en een smoothie. 

Arjan: frites, frikandel en 3x sinas. 

Jurgen: frites, frikandel en 3x cola. 

Daarna weer een mooie tocht naar Julianadorp. We rijden helemaal langs de kust. 

Thuisgekomen gaan we nog even in de tuin koffie drinken en wat fris. 

Het is een mooie avond. 

Hierna puzzelen, kleuren, TV-kijken en douchen. 



 

 

 



 

 

 



Zaterdag 27 juni 

 

Na ontbijt, douchen en aankleden redelijk vroeg de bus in richting Den Helder. 

We willen de file die kant op, voor zijn.  

Viviane moeten we wel weer wakker schudden. Ze slaapt zo lekker, maar wil wel mee. 

Op naar het historisch weekend Den Helder op Willemsoord aan de haven. 

Het thema is Zweden en Bonaire. Het is prachtig weer. 

Veel voertuigen uit verschillende landen, waarbij de Saab niet ontbreekt. 

Prachtige schepen, een nostalgische markt, terrasjes, mensen en muziek en zang. 

Ook is er een ”schroefstoomschip”, de Zr. Ms. (Zijner Majesteit) Bonaire uit 1877. 

De oldtimers maken rondritten door de stad. Wat een verschillende auto’s. Genieten! 

Oude Saabs, brandweerwagens, tractoren, politieauto’s en schitterende raceauto’s uit de 

vorige eeuw. Wie wilde mocht even in zo’n mooie auto zitten. 

Jurgen, Madieke en Jan vonden dat prachtig. 

Op het terrein van Willemsoord is ook het Marine museum.  

Hier staat onder meer de onderzeeboot Tonijn uit 1966. 

Arjan, Rob en Irene bezoeken de onderzeeboot. Via een smalle steile trap gaan ze achteruit 

naar binnen. Wat is alles smal!!!! Kleine hangbedden, kleine keukens en alles is even smal. 

Wat genieten Arjan en Rob van de bedieningsborden met alle knoppen. 

Ze gaan achterin zitten en bedienen die knoppen. 

Vooral Arjan is erg enthousiast; hier wil hij later werken. Rob vond de apparatuur heel mooi. 

De anderen zijn met Caty naar het visserij museum geweest, dat in het bezoekerscentrum zit.  

Filmpjes, oude vissersboten, netten etc. Ook zij genieten volop. 

We pikken een terrasje aan de haven. Prachtig weer met een flinke zon. Petten op dus. 

Gelukkig is iedereen goed ingesmeerd met zonnebrandcrème. 

In de loop van de middag naar huis. 

We eten chicken tonight met kipfilet en rijst. Caty tovert weer een heerlijke maaltijd 

tevoorschijn. Als toetje Mona kwark in verschillende smaken. En koffie in de zon toe. 

In de avond frisdrank, biertje, wijntje en chips en snacks. Weer een bijzondere dag.

 



       

       

  

  



 

 

  

 



 

 

  

 



Zondag 28 juni 

 

We slapen lekker uit; het regent toch. 

Heerlijk rustig ontbijten, daarna op naar een dierentuin, het “Van Blanckendaell Park”. 

Het ligt in het plaatsje Tuitjenhorn. 

Een mooie overzichtelijke dierentuin met o.a. wit oor penseelapen, kaketoes, gieren, 

meerkatten, antilopen, rendieren, zebra’s, boerderijdieren, lama’s, neusberen, kamelen, 

uilen, pinguïns, ooievaars en nog veel meer. 

Ook is er een treintje dat over het terrein rijdt. Iedereen gaat mee. 

Dan gaan we even naar de speeltuin. Madieke en Viviane gaan heerlijk in de ligschommel. 

Het begint te regenen en gaan we lunchen op het terrein. We gaan maar binnen zitten. 

We krijgen lekkere soep, broodjes met kroket en drinken. 

Als toetje kun je een advocaatje met slagroom krijgen. 

Sommigen vinden dit heel lekker; ook Irene smult er van. Je mocht ook iets anders. 

We maken nog een rondje langs de dieren en gaan dan weer naar de bus. 

Voor het afscheid gaan we nog even in Hagen bij Schoorl in een strandtent zitten. 

Daarna nemen we met z’n allen afscheid van de zee en rijden naar huis. 

Onderweg bellen we een pizzeria op om pizza’s te bestellen en op te halen. 

We hebben geen zin meer om eten te koken. 

Irene en Caty kunnen eerst de pizzeria niet vinden, maar na een poosje en een telefoontje 

zien we een mijnheer staan te zwaaien, gelukkig. 

De pizzeria zat ook wel erg verstopt in een winkelcentrum. Lachen!, lachen!. 

De pizza’s zijn heel lekker, vooral Rob, Arjan en Madieke smullen er van. 

Na het toetje gaan we opruimen. 

Koffers inpakken en het huis weer aan de kant maken. Dat lukt aardig goed. 

Hierna gaan we gezellig koffiedrinken, biertje, wijntje, frisdrank met hapjes erbij. 

Caty en Irene hebben Tendens-diploma’s geschreven. 

Voor iedereen een hartelijk woordje en een knuffel. Wat zullen we elkaar missen!!!! 

We drinken, knabbelen en praten nog wat. 

Dan gaan we slapen, want morgen is het weer vroeg dag. Morgen gaan we naar huis!

  

   



   

  

  

                                                   

   
 



Maandag 29 juni 

Het is warm als we na een kop koffie en een broodje weer allemaal in de bus zitten. 

De rest van de broodjes eten we onderweg op. Drinken hebben we ook bij ons. 

Arjan en Jan zijn negen uur al bij de receptie opgehaald met een taxi. Dag lieve mannen!! 

Met Viviane. Rob, Madieke en Jurgen rijden we richting Hoorn waar Gaby woont. 

Even de bakjes waarin het heerlijke eten heeft gezeten terugbrengen. Dikke zoen! 

Dan op naar Veenendaal waar de zus van Viviane en haar man Viviane op komen halen. 

Het was wel even zoeken want er is een nieuwe opstapplaats midden in een woonwijk. 

We zwaaien Viviane uit; weer afscheid genomen. 

Nu rijden we nog maar met drie gasten, Madieke, Rob en Jurgen naar Tendens in Arnhem. 

Natuurlijk zijn Caty (de chauffeuse) en Irene (de bijrijdster) er ook nog. 

Als we in Arnhem aankomen zijn de ouders van Madieke er om haar op te halen. We 

worden onthaald met een bloemetje. Dank jullie wel. Rob en Jurgen vertrekken met een taxi. 

We zwaaien iedereen uit. We drinken nog wat koffie en gaan dan ook naar huis.  

Het is moeilijk om van iedereen afscheid te nemen na zo’n fijne, gezellige week. 

Iedereen bedankt voor de gezelligheid en we zullen elkaar gaan missen. 

We hebben genoten en zien jullie graag weer op zaterdag 24 oktober op de terugkomdag. 

Veel liefs en tot ziens.                                                                              Irene + Caty 

 



 
 

D E  U I T S M IJ T E R    
 

 



Wist u …….. 

 

 dat Rob hele mooie foto’s kan maken? 

 dat we veel gezellige terrasjes hebben bezocht? 

 dat Madieke leuke raadsels en moppen vertelde? 

 dat Viviane graag uitslaapt? Ze is maar met moeite wakker te schudden. 

 dat Arjan een echte kunstenaar is? Hij kleurt de kleurplaten prachtig in. 

 dat Madieke heel vaak en goed in haar puzzelboekje werkt? 

 dat Caty een hele leuke “boef” is, volgens Madieke? 

 dat Jurgen heel hard lacht als “Buurman en Buurman” op de TV is? 

 dat we erg veel gelachen en gezongen hebben in de bus? 

 dat Jan en Rob een prachtige deukhoed hebben gekocht? 

 dat op de laatste avond Jan de TV aan kon krijgen? 

 dat Caty op haar buik heeft gelegen om de dvd aan de praat te krijgen? 

 dat Irene het heel spannend vond om in de tuk-tuk te rijden? 

 dat we de hele week “bonte avond” hebben gehad? 

 dat we in de polonaise eetspullen naar binnen hebben gebracht? 

 dat we balspelletjes hebben gedaan waar vooral Viviane erg van genoot? 

 dat het in de onderzeeër heel spannend was voor Rob, Arjan en Irene? 

 dat Arjan bij de Marine wil? 

 dat Irene haar mobiel kwijt was en terug vond op een randje onderaan onze bus? 

 dat we met z’n allen de kust onveilig hebben gemaakt? 

 dat Rob (onze bodyguard) een sterke man is, die ons goed kan helpen?  

 dat we heel wat vriendelijke mensen hebben ontmoet? Super!! 

 dat Jurgen luid zingend met Caty voor in de bus door Julianadorp reed? 

 Dat we jullie hopen te zien op de reünie van Tendens op 24 oktober ! 

       
 
 

      Tendens Vakanties                          
       Hoefbladlaan 6-12 
       6841 CD Arnhem  
       Tel. 026-3392367 
       www.tendenvakanties.nl 

http://www.tendenvakanties.nl/

