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Dag 1: 17-07-2015 ‘Vertrek en aankomst’ 

 

Stikt op tijd waren de begeleiders, maar wie er al helemaal op tijd was… Richard.. Deze 

meneer stond al een uur te trappelen om de bus in te gaan en met volle teugen genieten 

van de vakantie. Niet alleen Richard had er zin in.. in Veenendaal stonden namelijk nog 4 

enthousiaste reizigers te wachten op de bus: Carlien, Caroline, John en Paul, waarna we 

na het inladen naar onze bestemming konden gaan.  

In de auto was het al een gezellige boel. Caroline 

vertelde hele verhalen en commandeerde Tim op 

zijn rijgedrag. ‘’Je bent aan het rijden!! Opletten!!’’ 

Maar goed dat Tim hard werd aangepakt, dit had 

hij wel eventjes nodig. We moeten immers wel 

veilig aankomen op de bestemming, toch 

Caroline? Ja, Tim… een reiziger die slimmer af is 

dan jou, word je wel even stil van hè?  

Na de locatie verkend te hebben zat Debby al vol smacht te 

wachten op ons. Gezamenlijk hebben we de spullen uitgeladen 

en de kamers verdeeld. Iedereen had lekker zijn eigen plekje. 

Terwijl Tim met John en Paul boodschappen ging halen voor 

onze 1e heerlijke maaltijd ging Simone met Debby, Caroline en 

Carlien verschillende spelletjes doen.  

Debby had veel spelletjes gewonnen.. geluk of kan ze 

gewoon goed gooien en goed voelen! Debby doet aan alles 

mee ondanks haar blindheid, en dat is zo leuk!  

We maakten een heerlijke 

macaroni schotel met salade 

en soep! Dat was smullen! 

 

Caroline liet duidelijk blijven tijdens het eten dat ze het 

heerlijk vond! “Dit is echt heerlijke soep" Debby kijkt 

verrast op van haar soep en zegt: “Oohh wat heb jij dan 

voor soep”? “Nou dezelfde als jij hoor Debby” Ooohhh …En 

bedankt Debby!  We moesten hard lachen!  De sfeer zat er 

gelijk lekker in en iedereen vermaakte zich prima! 

In de avond ging Caroline heerlijk rustig even zitten breien, en ging de rest met de 

andere groep een avondwandeling maken.. even genieten van de prachtige omgeving! 



 

Dag 2: 18-07-2015  

Wandeling naar de hoogste waterval van Nederland 

Een dag wat na een regenachtige nacht toch een mooie dag leek te worden. Al wisten de 

begeleiders niet meteen uit hun bed te komen, Caroline zorgde er wel voor dat ze eruit 

kwamen. En afgesproken dat we de rest van de week haar kwamen wekken! Dat vond ze 

een heel goed idee!  

 

Na een rustige start waren we gereed om op pad te gaan, maar omdat de tandem 

vakantie een klein probleempje had met de fiets, moest er eerst een fietsenruil 

plaatsvinden een paar kilometer verderop. Nadat we de fietsen hadden omgewisseld en 

terugreden dacht Caroline even leuk te zijn: ‘’Zo, dat was een kort dagje’’. Ja, dat was 

zeker kort geweest, maar gelukkig voor Caroline en de andere reizigers was de dag net 

begonnen! 

De bus parkeerde we in het centrum van Eerbeek, waar we met 

zijn allen even een rondje dorp gingen. Zo gingen we naar de VVV, 

waar ze ansichtkaarten konden kopen, naar een winkel genaamd: 

‘’De Pelikaan’’, waar Debby een overheerlijke doos vol chocolade 

kocht. Ja, we weten sinds dag 1 dat deze madam enorm gek is op 

chocolade en dat ze stiekem al een chocolade vriendin heeft 

gevonden om lekker in de avond 

te gaan smikkelen.  

 

Als lunch namen we voor een 

aantal verse haring mee en een 

aantal saucijzenbroodjes, die we 

op een bankje dicht bij de hoogste 

waterval in Loenen hebben opgegeten. De haring was 

een bijzondere ervaring weer voor Caroline, die er enorm van genoot om de haring op 

de juiste manier te eten. Ja zei ze: ‘’Zo heeft mijn opa het mij geleerd!’’  

 

De waterval, de Vrijenbergerspreng bij 

Loenen, was een vrij bijzonder verschijnsel 

van zo’n 15 meter lang. Deze waterval, 

bestaande uit trappen, is de hoogste 

waterval van Nederland. Al vond Debby het 

geluid niet zo heel bijzonder, toch hebben 

we met zijn allen genoten van deze 

bijzondere waterval die zich op een mooie 

plek in het bos op de Veluwe bevindt.  



 

Teruglopend naar de bus kwamen er opeens harde en duidelijke geluiden uit de 

strot van John. Meneer Paul, de huup man, liep weer eens 

te hard, waardoor John bang was dat hij zou oversteken 

zonder toestemming op de drukke weg. ‘’Paul!!! Dove 

kwartel!!! Ff wachten met oversteken!!’’ Ja, John was zelfs 

zo van slag dat hij graag zijn ijsje op de neus van Paul wou 

drukken. Paul zelf was veel te druk met het regelen van zijn 

verjaardag en uitnodigen te versturen. Bij deze was 

meneer Otto, de man van het ijsjeskraam, ook 

uitgenodigd. ‘’Die foto komt ook boven het bed!’’ Ja, 

Paul, boven jouw bed komen straks hele mooie foto’s te hangen in 

een mooi fotolijstje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

In de middag waren we druk aan het discussiëren wat nou ons lievelingsgerecht was! En wat 

willen we allemaal eten? Niet alleen de reizigers waren ontzettend enthousiast dat ze 

overspoelde van ideeën. Zo wilde Tim graag slalanje gaan maken. Klinkt goed Tim! Maar zou je 

willen uitleggen wat dit nou precies is? Gelukkig waren de reizigers ontzettend enthousiast over 

het recept en hielpen ze allemaal als echte koks en kokkinnen mee in de keuken! 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Er werd ook nog een super originele aardbeien-broccoli-cashew salade gemaakt werd 

door onze super koks en kokkinnen. Er was een geweldige samenwerking in de groep, 

waardoor iedereen stilletjes zat te genieten van het avondeten. 

In kaarten schrijven waren de reizigers ook heel enthousiast. Paul wilde graag zijn 

kaarten hebben en nam onder toestemming van Tim de kaarten van Caroline mee. 

Waardoor Simone ingreep en tegen Tim zei dat die kaarten helemaal niet van hem zijn. 

‘’Zijn deze kaarten van jou?’’ vroeg Tim. ‘’Nee’’ zegt Paul. Ja, als er één man was die snel 

zijn kaarten wou gaan schrijven en op de post wilden gaan doen, was het deze meneer 

wel. ‘’Huup, huup! Weg ermee!’’  

 

Het naar bed sturen hadden we gehoopt deze nacht beter te gaan. Maar hoewel Simone 

voornam dat John weer wel in slaap zou vallen op de stoel en dit volgens hem niet zal 

gebeuren, want hij ging immers Simone plagen en had geen tijd om een dutje te gaan 

doen op die oh zo fijne stoel, toch John? ;) Daarbij boekte Carlien vooruitgang in de 

vragen, zoals: ‘’Wil je slapen, ben je moe?’’ Dit keer kwamen er duidelijke antwoorden en 

niet het beruchte antwoord: ‘’Weet ik niet.’’  

Gelukkig voor Tim dat hij wat eerder naar bed ging, want om Debby nou telkens te laten 

staan; midden in het bos, in de winkel of in het dorp, is niet echt heel erg slim? Gelukkig 

hebben we altijd nog Caroline, die Tim commandeert en John die Debby begeleid. Wat 

zouden we toch zonder deze geweldige reizigers moeten!  

 



 

Dag 3: 19-07-2015                                                               
Lachen en genieten bij het pannenkoekenrestaurant 
de Brugkabouter  

 

Na een regenachtige ochtend en te hebben genoten van warme 

broodjes in de middag, besloten we rond de klok van drie uur te 

vertrekken naar een klein dierenpark. Dit dierenpark was een 

mooie plek, waar we dieren konden kijken zoals kleine hertjes, 

konijnen, kippen, kangoeroes, maar vooral vogels met 

bijzondere kleuren waar de reizigers aandachtig naar keken. Zo was o.a. 

John fascinerend aan het kijken en wou Paul zelfs, in deze dierenwinkel, 

één vogeltje kopen: een mooie groene vogel, genaamd Friske. Helaas 

ging deze droom voor Paul voorbij, want hij moest eerst nog een mooie 

kooi kopen om Friske een onderdak te bieden. Misschien 

woensdag Paul? Dan hopen we namelijk wel deze diertjes te 

kunnen aaien, want helaas konden we op zondag niet naar binnen, 

maar als we weer teruggaan woensdag wel. Anders hebben we op 

woensdagavond nog een verassing voor Paul. Misschien kan hij 

dan een vogeltje kopen? ;-) 

 

Rond half 5 reden we een klein stukje verder, waar we verwelkomt werden bij het 

pannenkoekenrestaurant de Brugkabouter. Hier gingen we eerst even uitrusten met een 

lekker drankje, waarna we gingen spelen in de 

buitenspeeltuin. Paul, John en Simone wilden 

graag beginnen met een vliegritje in de 

helikopter. Vooral Paul was enorm enthousiast: 

‘’Zullen we in de helikopter?’’ ‘’Nee, dat past 

niet… dan zit je vast..’’ zei Simone. ‘’Oooh, op 

slot..’’ antwoorde Paul. Ja, dat was vrij duidelijk. 

We zaten dan ook zeker letterlijk en figuurlijk 

op slot.  

 

Springen op het springkussen was voor 

Caroline ook zeker een jaaa! 

Schoenen uit, sokken uit en 

springen maar. Even 

uitrusten was daarna ook 

geen kwaad, want ze had 

nog een grote uitdaging te 

gaan, namelijk: haar 

hoogtevrees overwinnen en 

van de kabelbaan afgaan! 



 

Samen met de hulp van Tim 

en Simone en aanmoediging 

van de reizigers sprong 

Caroline op de kabelbaan en 

ging met volle vaart naar 

beneden. Wat een kanjer!!! 

Caroline heeft haar 

hoogtevrees overwonnen!!!!  

 

Niet alleen Caroline vond de 

kabelbaan erg leuk, zo 

genoot Debby ook van de 

kabelbaan, ze zoefde naar beneden en ging Richard zelfs de 

uitdaging aan om staand van de kabelbaan af te gaan. Niet één 

keer, maar meerdere keren zagen we Richard met een brede 

grijns op zijn gezicht van de kabelbaan afgaan. ‘’Echt mooi, zo 

mooi dit!’’ waren de woorden van hem. Rennen van een bruggetje 

door het water, heen en weer, Richard doen we het nog een keer?  

 

Schommelen vonden Paul en John wel 

eventjes lekker. Samen genoten ze er 

ontzettend van. ‘’Huuuup skere!’’ waren de 

woorden van Paul. Waarop John hem telkens 

belachelijk maakte: ‘’Paulus de 

boskabouter…’’ Ja, ze hadden de grootste lol. 

Carlien vond het daarin tegen prima om te 

genieten van de enthousiasme van de andere 

reizigers. En keek met een grijns toe naar alle 

lachende gezichten op de verschillende toestellen in de speeltuin. Ook al was ze zo af en 

toe aan het dromen in haar eigen gedachten, Caroline wekte haar wel uit haar dromen 

door aandachtig te zwaaien. ‘’Hoor je me wel?’’ Carlien knikt. Carolien: ‘’Ja, dank je wel!’’ 

Ja, de reizigers houden elkaar van top tot teen in de gaten en zorgen dat ze van alle 

activiteiten met volle teugen genieten. 

 

 

 



 

 

 



 

Het was tijd voor de pannenkoeken. En wat 

waren deze lekker! Iedereen was stil aan het 

genieten van hartige pannenkoeken tot 

speciale pannenkoeken zoals een Franse 

vegetarische pannenkoek belegd met 

camembert, Franse brie en knapperige 

walnoten, Noorse vispannenkoek met 

gerookte zalmsnippers en crème fraiche. 

Vooral de pannenkoek van Richard was erg 

bijzonder. Ja, duidelijk was zijn bestelling: ‘’Ik 

wil een pannenkoek met warme kersen en koud 

slagroom.’’ Beter had hij het niet 

kunnen verwoorden. Voor Paul was 

een pannenkoek niet nodig: ‘’Doe mij 

maar patat met een frikandel’’. Zelfs 

zijn nagerecht was op zijn Paul’s, 

namelijk vla, gewoon blanke vla. Al 

kreeg hij wel van de kok een speciale 

vla, want niemand vergeet immers zijn 

verjaardag. De rest van de reizigers 

genoten van een Dame blanche of een 

vruchtensorbet, die iedereen 

muisstilletjes zat op te 

peuzelen.  

 

Na het eten was het nog even 

speeltijd en ging iedereen 

zijn favoriete speeltoestel 

nog eens bij langs. Zo namen 

Richard, Caroline en Simone 

nog even een duik in de 

ballenbak, zaten Tim en 

Debby nog op een 

spectaculaire wipwap en 

werd er geschommeld door 

Paul en John. Debby liet het 

maar los, terwijl ze allereerst 

zichzelf af vroeg dat ze te oud was 

om te spelen, maar ze heeft zich 

toch weer even kind gevoelt! Er werd flink gelachen door 

iedereen, waardoor Debby ons belachelijke maakte en 

zei: ‘’Wat zijn we weer lekker melig!’’ Ja, we hadden deze 

dag de grootste lol met zijn allen. 



 

Bij terugkomst maakte we met zijn allen nog een wandeling over het campingterrein. 

Paul werd hier ontzettend vrolijk van en maakte met iedereen een praatje en zong 

enthousiast het liedje ‘Op de camping..’. Een aantal hindernissen moesten we over, zo 

was er een hekje, waar we over heen moesten klimmen. Terwijl Carlien allereerst niet 

durfde, overwon ze toch haar angst en klom ze als een held over het hekje heen.  

 

Onderweg werden leuke 

gesprekken gevoerd en 

genoten we van de mooie 

natuur. Niet alleen werd er 

gewandeld, ook werd er een 

groot schaakspel gespeeld 

waar Tim gewoon werd 

ingemaakt door Caroline en 

Paul. Terwijl ze nog nooit 

hadden geschaakt!  

 

 

In de avond werd er nog flink gedanst, Debby liep nog even over een boomstam, en nog 

een Radler of gewoon biertje na en iedereen kon uiteindelijk lekker gaan slapen. Een dag 

vol speelplezier, waar iedereen de grootste lol heeft gehad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag 4: 20-07-2015 

Een kort fietsritje en een bezoek aan een musea op park de hoge Veluwe 

De zon begon in de vroege ochtend gelukkig al te schijnen, waardoor 

we besloten er een mooie fiets ochtend van te maken. Met de bus reden 

we naar park de hoge Veluwe, waar we onderweg al genoten van de 

mooie omgeving. Daar aangekomen besloten we eerst te gaan lunchen, 

waarna we onze fietsen gereed gingen maken. Richard en John namen 

hun eigen fiets, Caroline en Paul de driewieler en Debby samen met 

Tim en Carlien samen met Simone de tandem. Na ongeveer 4 kilometer 

te hebben gefietst, konden we de tocht niet meer voortzetten. Paul kon 

helaas zijn evenwicht niet goed houden op de driewieler, want zo`n 

fiets fietst ook heel gek… We besloten terug 

te gaan. En wat wil je… Deze man had nog 

nooit op zo`n ding gefietst in zijn leven! 

Hartstikke knap dat hij op een driewieler deze afstand had 

afgelegd. Dit zelfde gold voor Caroline, die ondanks de pijn aan 

haar knie toch niet de moed opgaf. Iedereen had ongelooflijk 

goed zijn best gedaan en zelfs op de tandem trapte de dames 

goed mee. Trots dat we op elkaar waren, maar doorgaan was 

geen optie. Gelukkig hadden we nog wel een hele mooi foto 

samen dat een gezellig, sterk team laat zien.  



 

Na de fietsen gestald te hebben 

gingen we de ondergrondse 

musea binnen. Hier moesten we 

via een trap naar beneden, waar 

het steeds donkerder werd en 

uiteindelijk aankwam in een 

grote ondergrondse ruimte. 

Verschillende 

natuurverschijnselen waren hier te 

bewonderen, zoals skeletten, 

opgezette dieren, bomen, mooie 

geluiden van vogels, maar ook kleine 

attracties, zoals het voelen van een 

aardbeving. Hier stonden we met 

zijn allen op een plateau die ons 

aardschrokken liet voelen en liet zien wat er in de bodem gebeurde. Debby vond de 

trillenen maar een raar gevoel terwijl Carlien heel makkelijk over het plateau heen liep. 

Carlien wist daarin tegen ook heel goed wat een aardbeving was. ‘’Dat is als het huis plat 

valt.’’ Daarna hebben we ook nog met z`n allen een vulkaan uitgeblazen! Wat een lol 

hadden we daar! 

Paul had daarna een leuk gesprek met de 

watercentrale. De watercentrale probeerde 

een fatsoenlijk gesprek te voeren met hem, 

maar volgens hem was het woord: ‘’Hallo!’’ 

voldoende. Oh ja, en het belangrijkste Paul 

nodigde ze uit voor zijn verjaardag. ‘’55, dat 

kun je niet omdraaien!’’ Zo Paul, er komen er 

veel op je feestje!We merkte dat Paul niet 

alleen goed was in bellen maar ook in skeletten opgraven. Zo was hij samen met Simone 

fanatiek als archeoloog aan het zoeken naar skeletten en hadden ze er 

ook nog een hele grote gevonden. Een groot optreden had er 

plaatsgevonden in het museum, waar mensen met verbaasde blikken 

naar zaten te kijken. Zelfs Debby vroeg zich af of het wel goed met ons 

ging: ‘’Nou jongens… gaat het wel goed?’’  

Om even af te koelen hebben we bij elkaar water in het gezicht gegooid 

en zijn we afgekoeld naar boven gegaan. Hier zijn we voor vertrek nog in 

een winkeltjes geweest, waar iedereen leuke cadeautjes voor zichzelf of 

anderen hebben gekocht.  



 

Onderweg naar de jumbo kwamen we een klein groepje scouting mensen tegen. Waarop 

John zei: ‘’Hé, de avondvierdaagse!’’ Niet alleen John wist precies wat zich afspeelde. 

Paul wist het antwoord op de volgende vraag op de radio: ‘’Wie won vorig jaar de groene 

trui op de Tour de France?’’ Paul: ‘’De groene Frans’’.  

Bij de Jumbo hebben we 

boodschappen gedaan voor het 

avondeten. Of was het toch de Albert 

Heijn Debby? Ja, we hadden Debby een 

beetje in de maling genomen. We 

hadden namelijk al een aantal dagen 

een Jumbo wagentje in beschik. En 

met zo’n kar mocht je volgens Debby 

niet de Albert Heijn in gaan. Ja, we 

gingen naar de Albert Heijn met een 

Jumbo karretje. Foei. Debby wou 

daarom absoluut niet mee naar binnen, want dan zouden we aangehouden worden. 

Vandaar dat we haar voorlogen dat we in de Jumbo boodschappen gingen doen. Ze was 

ons alleen de slim af. Ze hoorde namelijk dat er een Albert Heijn reclame werd 

afgespeeld, het deuntje herkende ze en John was vrij luid en duidelijk aan het zeggen dat 

we daar boodschappen hadden gedaan. Jammer, Debby kun je niet 

zo maar voor de gek houden. 

We zijn toen weer de keuken ingedoken, salades gemaakt, superveel 

shoarma, en een groepje is alvast de taart gaan maken voor de 

verjaardag van morgen!  

 

 

 

 

 

 

Na het avondeten en afruimen werd er nog lekker gedanst in de avond en spelletjes 

gespeeld, waarna iedereen lekker kon gaan slapen. Nja een klein groepje heeft uiteraard 

nog slingers opgehangen en de stoel versierd voor onze jarige de volgende dag! 

 



 

Dag 5: 21-07-2015 Verjaardag van meneer Simons en prinsessen dag op 
Paleis het Loo  

 
 

‘Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang 

zal hij leven in de gloria.. in de 

gloooriiiiaaaa, in de gloooriiiiaaa!’ dat 

werd er gezongen op dinsdagmorgen toen 

meneer Simons op zijn verjaardagsstoel 

zat. Deze meneer was vandaag 55 jaar 

geworden. ‘’Dat kun je niet omdraaien! 

Nee, dat kun je niet omdraaien!’’ werd er 

door Paul gezegd. Na een doosje sigaren 

gekregen te hebben, die hij immers zelf 

had gekocht, bedankte hij iedereen met 

een brede grijns op zijn gezicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zijn verjaardag besloten we naar Paleis het Loo in Apeldoorn te 

gaan, waar prinsen- en prinsessendagen worden gehouden deze zomer. 

We kwamen onderweg ook nog even langs onze ijscoman Otto, om Paul 

even te feliciteren! 

 



 

Aankomend wou Paul al meteen 

allerlei beelden kopen. ‘’Kopen, 

kopen! Popkes!’’ Niet alleen de 

beelden waren interessant, ook 

de pauw die daar rondliep vond 

hij wel interessant. Paule Pauw 

noemde hij de pauw. ‘’Jij bent ook jarig hè Paule Pauw? 55 

dat kun je niet omdraaien!’’ Hij dacht ook wel even het paleis 

te willen kopen. ‘’Wij met zijn tweeën, paleis kopen’’ 

zei hij tegen Simone. ‘’Dat kan hij niet kopen joh!’’ 

schreeuwde Carlien naar Paul, maar hij reageerde 

niet en deed net alsof die alles kon kopen en een 

stinkend rijke man was. Dat is hij immers toch ook? 

Hij koopt zelfs zijn cadeautjes zelf! En dat doet alleen 

een man met heel veel geld. Toch Paul?  

 

Met de huifkar reden we met Paul voorop naar het 

grote paleis, waar we Sisi konden bewonderen. En 

natuurlijk op de foto gingen! Tim mocht zelfs even 

met Caroline op de troon van Sisi zitten!! 

 

 

 

 

 

           

  

 



 

In de grote tuinen van het paleis keek iedereen met grote 

ogen en open mond hoe mooi het wel niet was. Tuinen waren 

mooi decoratief aangelegd, met allerlei verschillende kleuren 

en patronen. Er waren mooie fonteinen waar Caroline en 

Simone het niet 

konden laten om deze 

fonteinen in te gaan. 

Als springende blije 

kindjes genoten ze 

met volle teugen van 

het fijne water in de 

volle, warme zon. 

Heerlijk zo’n afkoel 

momentje. 

 

 

We hebben daarna even heerlijk de schaduw opgezocht en lekker genoten van een ijsje, 

cappuccino of een andere versnapering.. even bijkomen. Daarna weer 

verder door de prachtige tuin gewandeld, en is een klein gedeelte nog het 

paleis ingegaan. Dat was niet voor iedereen mogelijk vanwege de steile 

trappen. Maar Debby wilde graag even “kijken”. Hier wilde ze altijd al een 

keer heen. En op tast, geluid geuren en 

verhalen van Tim kon ze een heel goed 

beeld vormen van de kamer waar we 

doorheen liepen.. Er zaten ook hele 

bijzondere tussen! 

 

 



 

Niet alleen Sisi, maar ook Maxima liet zich zien na het bezichtigen van het kasteel. Paul 

was ongelooflijk enthousiast en liet zien dat hij een enorme fan is van Maxima. Ja, het 

was immers de echte Maxima, tenminste dat vond Paul.  

Na een mooie dag 

werd het weer tijd 

voor Herrie in de 

keuken! Paul was 

jarig en hij mocht 

zijn 

lievelingsgerecht 

uitkiezen. Dat werd 

een heerlijk hollands 

maaltje. Gebakken 

aardappeltjes, 

worteltjes en 

kipfilet. En ijs na. 

Met veel slagroom. Nou 

dat gingen we regelen 

hoor Paul! En natuurlijk 

muziek op in de avond en 

feest!! 



 

Dag 6: 22-07-2015 ‘De Apenheul en tapa`s buffet maken’! 

Na heerlijk te hebben ontbeten doen wij een ruil met de andere 

Tendens groep. Debby gaat graag een dagje mee fietsen, en Simon 

gaat graag een dagje met ons mee naar de aapjes.. Harstikke 

gezellig! Simon is een vrolijke kerel die goed in onze groep valt, 

het belooft een vrolijke dag te worden. In de bus zetten we 

vrolijke muziek op. Richard zwijmelt weg en zegt zachtjes: “wat 

een schattige muziek”. En dat was het ook! Bij de apenheul 

aangekomen blijkt half Nederland daar te zijn. Zelden zo druk 

gezien daar, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben een 

aantal lieve aapjes gezien, lekker een lunch gegeten in het mooi 

aangelegde park en naar apen en mensen gekeken.  

Paul was de apen en de drukte 

wel zat, hij gebruikte zijn 

wandelstok als toverstaf en 

probeerde de apen weg te 

toveren. Hocus Pocus, alle apen 

weg! Apensoep maken! Poef! Op 

de BBQ ermee! Simon en John 

wilde graag een aapje kopen, 

dus we zijn naar het winkeltje 

gegaan. Daar heeft iedereen 

prachtige souvenirs gekocht. Richard een heel mooi beeldje, John 

een 3d placemat en Simon een paar prachtige aapjes! 

 Wij zijn na die aankopen terug gaan rijden en iedereen was wel 

even toe aan een rustige midden.. want het werd wel erg stil in 

de bus….. 



 

Eenmaal thuis hebben we heerlijk gekletst aan tafel een buiten voetballen en 

badmintonnen.. even heerlijk een echt vakantie gevoel! Daarna zijn we druk aan de slag 

gegaan in de keuken want we hadden veel tapa`s te bereiden en in mooie schalen op te 

dienen. We gingen er een heel buffet van maken! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Dag: 7 23-07-2015 ‘Laatste keer het dorpje in en uit eten’! 

 
In de ochtend was de ontbijt tafel alweer gedekt door Paul, en hebben we rustig kunnen 

ontbijten. Vandaag deden we in de ochtend rustig aan en zijn we met ze allen het dorpje 

in gegaan. Daar hebben we in een heel leuk winkeltje nog allerlei leuke souvenirs 

kunnen kopen, iedereen vond iets leuks! Buiten hoorde Richard opeens de stoomtrein, 

en Tim Richard en Debby zijn er hard heengerend om te kijken! Wat een groot ding!  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna zijn we op het huis een High Tea gaan doen. Lekkere hapjes maken. Al ging het 

niet helemaal goed in de keuken.. Een brownie kan niet een paar minuten in de 

magnetron.. Maar de rest was smullen en bovendien heel gezellig! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van de middag zijn we richting het restaurant vertrokken. Het 

leuke was dat we daar ook even een kijkje in de keuken mochten nemen! We 

werden daar door een echte chefkok rondgeleid! Harstikke leuk!  

Daarna hebben we heerlijk zitten smullen, Caroline kon zelf mosselen eten! En 

dat was superlekker! Zo lekker dat we besloten niet meer naar het circus te 

gaan, maar lekker te blijven zitten en nog een ijsje te nemen en extra drankje! 

Veel gezelliger! Immers ons laatste avondje samen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 8: 24-07-2015 ‘Laatste dagje, ontbijten en naar huis’! 
 

 

 

 

 

 

 


