
 

 

 

 

 

Van 15 mei t/m 22 mei 2017 

Met onze vakantievrienden: 

 

 

Begeleiders:  

       Maureen                                         Loes 

             

 

 

Reiscode:  V1701B 

Sevenum, Limburg 

FUN-pop week 



2 
 

Inhoud 
Maandag 15 mei 2017   

Vertrek uit Arnhem en aankomst Sevenum ............................................................................................ 3 

Dinsdag 16 mei 2017   

Mondo Verde en lekker wokken ............................................................................................................. 5 

Woensdag 17 mei 2017   

Uitslapen, winkelen, barbecue bij de buren ........................................................................................... 9 

Donderdag 18 mei 2017   

Varen in Maasbracht ............................................................................................................................. 11 

Vrijdag 19 mei 2017   

Aardbeienland en bowlen ..................................................................................................................... 14 

Zaterdag 20 mei 2017   

FUNpop! ................................................................................................................................................ 20 

Zondag 21 mei 2017   

Tweede dag FUN-pop ............................................................................................................................ 25 

Maandag 22 mei 2017   

Het zit er op…. dag van vertrek ............................................................................................................. 30 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Maandag 15 mei 2017  

Vertrek uit Arnhem en aankomst Sevenum 
 

Nadat er bij de bus een foto is 

gemaakt van Hans, Joop en ons 

(Maureen en Loes) en de groep van 

Mariska en Erik vertrekken wij naar 

Veenendaal waar we Martijn, Rene, 

Ruka en Udo ophaalden. 

 

Daarna rijden we weer richting 

Arnhem. Dat moet wel om de snelste 

route te nemen naar onze vakantiebestemming in Sevenum. In de bus zetten we 

een cd op met daarop de artiesten die we komend weekend op Funpop gaan 

horen. Zo komen we al lekker in de sfeer. Udo zingt uit volle borst mee en her en 

der hoor je nog een andere stem erbij. De stemming zit er lekker in. Dat wordt 

vast genieten  

 

 

Om kwart over twee komen wij aan 

bij De Schatberg in Sevenum.  Het 

inchecken gaat lekker vlot, maar 

helaas kunnen we pas om drie uur 

het park op. We voegen ons bij de 

andere Tendens vakantiegangers die 

ook staan te wachten. Mariska maakt 

een foto van ons groepje.  

 

 

Dan is het drie uur, mogen we de slagboom door en rijden 

we stapvoets over de hobbels naar ons huisje. Nou ja, het is 

best een heel huis. Als alles uitgeladen is worden de kamers 

verdeeld. Joop heeft als eerste zijn spullen in de kast 

opgeruimd en kan weer lekker met zijn I-pad aan de gang.  

 

Niet iedereen wil zijn tas of koffer helemaal uitpakken. Veel kastruimte is er niet, 

dus dat komt eigenlijk ook goed uit. Dan gaat Loes samen met Joop 

boodschappen doen. Behalve wat drinken hebben we namelijk nog niks in huis.  

 

Bij de Jumbo geeft Loes aan Joop een scanner. Dit 

kent Joop niet en hij vindt het geweldig. De 

boodschappen kunnen gelijk in de tassen. Ondanks 

al die handigheden zijn we wel even bezig met de 

boodschappen. Vervolgens gaan we nog even naar de Aldi.  
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Met genoeg in de bus voor de komende dagen keren Joop en Loes weer naar De 

Schatberg. Martijn komt gelijk helpen om de boodschappen uit de bus te halen. 

Maureen en Loes zijn daarna 

het eten gaan klaarmaken. 

Macaroni met gehakt en 

Italiaanse groenten met 

tomatensaus. Ook een bak 

sla met komkommer en 

tomaatjes. Iedereen heeft 

inmiddels ook wel enorme 

trek en daardoor werd er 

heerlijk gegeten.  

 

Ook het afruimen gaat met hulp van de mannen. Martijn is echt super 

behulpzaam! Maureen en Loes vinden dat echt heel leuk. Wel gooit hij een halve 

bak sla in de prullenbak. Maar ja, als je niets doet kun je ook niets fout doen. En 

ach, zo fout kunnen we het ook niet noemen. Wij vinden het eigenlijk ook wel 

een beetje grappig. We houden de lol er in! 

 

Hans laat weten dat hij graag met de andere groep een ‘bonte avond’ wil 

hebben. Iets met zingen. Iets van karaoke. Loes vindt het jammer dat zij de 

karaoke set niet heeft meegenomen. Of we een bonte avond met de andere 

groep gaan doen of iets anders… dat weten we op dit moment nog niet. We 

beloven je daarom nu niks Hans. 

 

Nadat de eettafel weer is opgeruimd hebben we koffie gedronken 

met heerlijke traktatie van Joop. Een appeltaart! Wat boffen we 

met Joop en dit heerlijks! 

 

 

We zitten pal naast de groep van Mariska en Erik en 

een aantal van onze mannen gaan even ‘gluren bij de 

buren’. Joop zelfs op zijn slofjes! Joop toch….  

 

Even later komt hij terug met de vraag of we 

woensdag met de andere groep gaan ‘bak roeien’. 

Maureen en Loes begrepen het niet zo goed want bak 

roeien kennen zij niet. Gierend van het lachen 

probeert Joop met behulp van Mariska duidelijk te 

maken wat hij graag zou willen. En wat blijkt… hij wil 

graag gezamenlijk barbecueën! Dat vinden we 

allemaal een goed idee! Het weer lijkt ons mee te 

zitten, dus dat is een afspraak die lijkt vast te staan. 

Mariska en Erik regelen het en de afspraak staat voor 

woensdag. 
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Het is best een vermoeiende 

eerste dag en Hans kijkt met 

een lekker kopje thee nog 

even naar GTST terwijl de 

rest nog aan de eettafel zit 

te kletsen. Ruka taait als 

eerste af.   

 

Morgen gaan we naar Mondo Verde in Landgraaf. Loes wil rond half tien 

wegrijden, dus dan moeten we niet te laat opstaan. Joop is druk met zijn Ipad in 

de weer. Zoekt allerlei soorten muziek op tot groot vermaak van Udo. Hans laat 

fotoboeken zien en een foto van hem en zijn verloofde Yvonne. Hij gaat haar 

weer ontmoeten komend weekend bij FUN-pop. Daar kijkt hij erg naar uit. 

Langzaamaan zoekt iedereen zijn bed op. Maureen verleent een aantal heren de 

benodigde hulp. Loes gaat met de administratie en het verslag aan de gang. 

Hans wil perse Hart van Nederland zien en is niet eerder van plan om naar bed te 

gaan. Als dat morgen maar goed gaat… 

Welterusten maandag!   

Dinsdag 16 mei 2017  

Mondo Verde en lekker wokken 
 

Vanmorgen om zeven uur ging de wekker bij Maureen en Loes. Vandaag gaan we 

naar Landgraaf naar Mondo Verde. Dat is een uur rijden dus  moeten we niet te 

laat vertrekken. Voordat iedereen is geschoren, gedoucht en aangekleed is er 

heel wat tijd voorbij eer we aan het ontbijt zitten. Maureen heeft heel slim de 

avond ervoor al de tafel gedekt en brood uit de vriezer gehaald. We maken onze 

lunchpakketjes. Wel een uur later dan de bedoeling rijden we weg.  

 

Na een uurtje rijden zijn we bij 

Mondo Verde in Landgraaf. 

Omdat Udo visueel gehandicapt 

is mag één begeleider gratis 

naar binnen. Voor de anderen 

hebben we al kaartjes via 

Groupon besteld. Dat scheelt 

iets meer dan tien euro per 

persoon. Dat is lekker 

meegenomen want dat 

betekent dat we een excursie 

meer kunnen doen!  

 

Op dit plaatje zie je welke 

dieren in het park leven. 
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Het is erg rustig en wat treffen we toch 

heerlijk weer! Bijna te warm.  

 

In het eerste gebouw waar we volgens 

de route inlopen stinkt het echt 

verschrikkelijk. We hebben allemaal het 

gevoel dat we geen lucht krijgen, maar 

gek genoeg went het wel.  

 

Diverse tropische vogels zien we en een 

aantal zit gewoon braaf los op hun stok.  

We moeten volgens de route 

omhoog. Martijn en Loes hebben de 

trap genomen, maar Maureen 

beleeft met de andere mannen en 

de twee rollators een spannend 

avontuur in de lift.  

 

In het park treffen we diverse 

vogels. Veel papegaaiachtigen, 

apen, alpaca, struisvogels, ooievaars 

bijna te veel om op te noemen. Ook 

zijn er kamelen met een jonkie. En 

ook een witte tijger en leeuwen.  
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We hebben op een terrasje wat flesjes drinken gehaald. Met dit weer moeten we 

goed drinken. De flesjes kunnen we daarna weer vullen met siroop en water. 

 

Als we verder willen, vertikt Rene het om 

te lopen. Daarom heeft Maureen voor hem 

een rolstoel geregeld. Helaas is de rolstoel 

niet van beste kwaliteit. Ook moeten we 

soms heuveltje af en weer omhoog. 

Maureen heeft het erg zwaar. Joop 

daarentegen sprint met zijn rollator als 

een jonge hond.  

 

Je kan bijna overal heel dichtbij komen. Het park is opgedeeld in diverse landen 

met ieder land een specifiek kenmerk. Zie de foto´s.  
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Iets na drie uur zitten we weer in de bus. Iedereen is erg moe maar ook voldaan. 

In de bus is het al snel stil. Bijna iedereen heeft de ogen dicht. Loes is wel een 

beetje jaloers   

 

Thuis gekomen heeft 

iedereen wat voor 

zichzelf gedaan om 

zich op te laden voor 

het wokken in Baarlo. 

 

Tegen half zeven zijn 

we in het Wokpaleis. 

We hebben echt 

heerlijk gegeten en 

tja… ook toch wel een 

beetje veel.  
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Tegen negenen zijn we weer terug en zeggen we tegen elkaar dat de dag 

geslaagd is. Om elf uur lag bijna iedereen op bed. Welterusten dinsdag! 

Woensdag 17 mei 2017  

Uitslapen, winkelen, barbecue bij de buren 
 

Deze ochtend heeft iedereen heerlijk uitgeslapen en Udo heeft gewonnen . Loes 

staat op zonder hoofdpijn en Maureen wordt gek van haar energie ;-) Omdat we 

niet gelijk opstaan eten we ook niet gezamenlijk. Iedereen kan eten wanneer hij 

wil. Begin van de middag rijden we naar Venlo en hebben we daar gewinkeld en 

heerlijk ‘de verkoeling’ op een terrasje gezocht.  

 

Het is warm en René heeft het daar erg lastig mee. Ruka ontfermt zich over Udo 

en blijkt een ware begeleider. Maureen heeft een te gek telefoonhoesje voor haar 

nieuwe telefoon gescoord en Joop heeft een bluetooth boxje gekocht voor zijn 

Ipad. Hij is er maar wat wijs mee. Hij kan niet wachten om het thuis uit te 

proberen. We shoppen her en der wat maar we kunnen helaas niet slagen voor 

sloffen voor Martijn.  

 

Dan kopen en eten we een krenten- of mueslibol. We halen ook wat te drinken 

want tjonge, wat is het warm. Hoera, eindelijk vinden we de ansichtkaarten voor 

Hans! Hij zegt er acht nodig te hebben. We slagen goed. Voor Yvonne, zijn 

verloofde, kopen we een kaart van Venlo met een uitgeknipt hart. Als dat geen 

liefde is… Dan is het wel weer genoeg geweest en gaan we de bus opzoeken. En 

gelukkig… we hebben em gevonden.  

 

Thuisgekomen zijn we wat gaan drinken en heeft  Loes 

aan Joop zijn geluidsboxje uitgelegd. Hij is er helemaal 

ondersteboven van dat hij met het boxje zo naar de 

buren kan lopen terwijl zijn Ipad nog in huis ligt. Hij 

begrijpt er niks van maar vindt het helemaal te gek.  

 

Na het plakken van de adresstickers op de kaarten van Hans blijkt nog 

dertien stickers over te hebben. Morgen dus eerst op het park nog 

kaarten erbij kopen! 
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Dan is het etenstijd en worden stoelen, 

glazen en drinken naar de buren 

meegenomen en gaan we ‘bak-roeien’.  

Eh, ik bedoel: barbecueën. Eric heeft de 

bbq en het eten opgehaald. Hij zorgt er 

ook voor dat het vlees wordt gegaard. 

De sfeer zit er lekker in en we eten ons 

weer lekker vol. Uiteraard wordt er al 

veel over het komende FUNpop gepraat.  

 

Er wordt zelfs even 

gedanst.  

Tineke kan de 

foxtrot dansen en 

wil dat wel met Loes 

doen. Ook Hans wil 

wel even.  

 

 

Dan is alles op en wordt er uitgebuikt. 

Kijk Hans, Remco en Jan nu eens! 

 

We ruimen de ‘rommel’ op en gaan 

weer terug naar ons eigen huis. Daar 

drinken we nog wat en Maureen zet 

toch nog wat chips en stengels op 

tafel. Iedereen zit vol, maar dit gaat  

                                                              er best nog in. 
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Omdat het lopen, zelfs met rollator, voor René te vermoeiend is en hij niet mee 

kan komen met de groep moeten Maureen en Loes van hun programma 

afwijken. Daarom gaan zij op zoek naar een andere passende activiteit. Gelukkig 

vinden zij een boot die vaart! De groep wordt aangemeld voor een boottocht. Het 

bevestigingsmailtje laat lang op zich wachten… en is bij het schrijven van het 

verslag nog steeds niet binnen. Als dat maar goed gaat.  

 

Langzaamaan gaat iedereen zijn bed weer opzoeken. Joop vindt het leuk om nog 

even na te keuvelen en dan is het half twaalf en gaat ook hij naar bed. Niet veel 

later volgen ook Maureen en Loes. Welterusten woensdag. 

Donderdag 18 mei 2017  

Varen in Maasbracht 
 

Vanmorgen lekker uitgeslapen. Na het ontbijt zijn de pakken vla op tafel gezet. 

Na het avondeten heeft niemand meer zin in een toetje. Nu lusten ze er wel pap 

van! Maureen maakt een speciaal toetje met de door hun gekozen letter erop. 

 

Na het ontbijt 

gaan Loes, Hans 

en Joop naar de 

supermarkt op het 

park. Het heeft 

geregend maar de 

temperatuur is 

goed. Het is wel 

twintig minuten 

lopen. Toch maar 

met de bus, want 

het miezert nog 

wat na.  
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Gelukkig slaagt Hans in de supermarkt voor zijn dertien kaarten en eenentwintig 

postzegels. Met de kaarten van gisteren komt het op meer dan dertig euro. Met 

de sociale media is Loes niet meer gewend om kaarten te versturen en zij schrikt 

wel van de prijs.  

 

Joop is de lolbroek of voor sommigen de plaaggeest van de groep. Hij wil nu zijn 

gordel niet omdoen. Loes zet het contact weer uit en gaat met de armen over 

elkaar zitten. Hans vindt het niet zo leuk want hij wil zijn kaarten gaan schrijven. 

Maar al heel snel geeft Joop zich (gelukkig) over. Loes start de bus en ze rijden 

lachend over de vele hobbels terug naar het vakantiehuis.  

 

Terug in het huisje doet iedereen wat voor zichzelf. We plakken de stickers op de 

kaarten en Hans schrijft zijn naam erbij. En… Maureen knipt de neusharen van 

Joop. Tjonge wat zijn die lang. Iedereen moet vreselijk lachen.  

 

Voor we weggaan maken we 

voor iedereen een broodje en 

dan gaan we op weg naar 

Maasbracht. Om kwart voor 

twee, precies op tijd, komen we 

bij de boot en daardoor vergeten 

we het broodje op te eten. 

Gelukkig zit in deze bootreis wat 

te drinken met een stukje appel- 

of kersenvlaai. We komen dus 

niet om van de honger.   

 

Joop weet nog wat moppen/raadsels.  “Hoe komt een olifant uit het water?” 

Volgens Hans is dat met een groot touw en dan moet je hard aan hem trekken. 

Maar Joop antwoordt: “nee joh, nat. Hahaha.” Bijna iedereen moet 

enorm lachen. En Joop vraagt dan: “hoe komen twee olifanten uit het 

water?” en dan wordt er geantwoord dat ze er nog natter uitkomen, 

maar dan zegt Joop: “één voor één…”. En dan vraag ik nu aan de lezer, 

“wie moest er het hardst lachen?”….   

 

Een aantal gaat nog even op het bovendek kijken. Dat is helemaal leeg, want het 

is niet zonnig en af en toe miezert het nog steeds. Temperatuur is wel prima!  
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Wat ziet het er binnen boven ook mooi uit zeg!  

 

Martijn mag van de kapitein even aan het roer staan. Dat is wel geweldig! 

De vlaai en koffie en thee smaken ook lekker. Martijn bestelt nog een biertje. 

Op het scherm komt steeds een filmpje voorbij van een valkenier. Loes maakt er 

een foto van. Ook een foto van de omgeving vanaf het bovendek. 

 

Om half vijf zijn we weer bij de bus. Daar eten we toch nog ons broodje op en 

drinken we wat. We moeten nog wel driekwartier rijden.  

 

Thuisgekomen wordt de tafel gedekt. We bakken het restje pasta, zetten de 

overgebleven bakken salade van gisteren op tafel en er wordt heerlijk gegeten. 
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Tot slot maakt Maureen voor de liefhebbers wéér een vlaflip met een persoonlijk 

tintje. Na het eten koffie en thee gedronken en de tv aan gezet.  

 

Hans wil erg graag bowlen. We bekijken de mogelijkheid en wie er voor in is. De 

stand is twee tegen vier. Dus doen! Vier bowlen en de anderen kunnen kijken. 

De baan wordt besproken voor vrijdagavond zeven uur. Ook bespreken we het 

eten voor zaterdagavond. De meerderheid is voor pizza. Een pizzeria is nog niet 

makkelijk te vinden en degene die we vinden, in Horst, zit op die avond helemaal 

vol! Uiteindelijk is het super makkelijk gebleken, want op ons eigen park worden 

ook pizza’s geserveerd! Dus reserveren we gelijk voor zaterdagavond.  

 

We krijgen deze avond ook nog bezoek van onze buurvrouw! Van Mariska dus. 

Even gehoord en verteld hoe we de dag hebben doorgebracht. Ook nog wat over 

FUNpop gesproken. Nog twee nachtjes. Hans wordt een beetje emotioneel omdat 

hij Yvonne zo mist. Ook Martijn heeft even een klein triest momentje omdat hij 

zijn ouders niet kan bereiken. Daarom gaat Maureen met Martijn zijn broer 

bellen. Zo komt alles weer helemaal goed. 

 

Loes werkt de financiële administratie bij 

en wil beginnen met het verslag van 

vandaag op te schrijven. Maar dat gaat zo 

makkelijk niet. Hans, Joop en René komen 

er gezellig bij zitten. Dan komt er van het 

schrijven natuurlijk helemaal niks. Dat 

gaat toch het best als zij alleen is. 

Uiteindelijk komt het goed maar is het 

weer middernacht geweest dat ook zij de 

laatste boel opruimde en naar boven ging. 

Welterusten donderdag! 

Vrijdag 19 mei 2017  

Aardbeienland en bowlen 
 

Goedemorgen. Nou ja… goed…  

Als Loes om half negen beneden komt treft zij Joop kermend op de bank. Hij 

weet niet hoe het is gekomen maar hij heeft een stijve nek, Hij kan zich 

nauwelijks bewegen. Loes smeert hem in met midalgan en geeft hem twee 

paracetamolletjes gegeven.  Hoewel het iets zakt ziet hij het niet zitten om ook 

maar iets te doen. We besluiten het thuisfront te bellen om te overleggen om 

contact met een fysiotherapeut op te nemen. Dat vindt zus Toos een goed idee. 

Daar kan Joop gelukkig om twaalf uur terecht.  



15 
 

Terwijl Joop behandeld wordt krijgt Loes een 

heerlijk kopje koffie aangeboden. De 

paracetamol en de behandeling hebben Joop 

wel verlichting te geven. Hij heeft gelukkig 

minder pijn. 

 

Op de terugweg denkt Loes de 

route wel uit haar hoofd te weten, 

maar helaas, ze krijgt het weer  

voor elkaar om verkeerd te rijden.  

 

Thuisgekomen heeft Maureen met de andere mannen al 

gegeten. Joop wil wel een tosti en Loes wil dat wel 

maken. Ze zit niet goed op te letten want ze propt het 

brood in het broodrooster. Tja…  

 

Joop gaat verslag van zijn fysiotherapie uitbrengen 

bij de buren en komt terug met ‘iets’ op zijn hoofd 

tegen de regen.  

 

Daarna zijn we toch nog naar Aardbeienland in Horst gereden. 

Wat een geweldig leuke locatie! Sowieso helemaal geweldig dat 

het overdekt is want het regent vandaag. De juiste activiteit voor 

deze dag dus!  

 

Joop ziet het toch niet zitten om mee te lopen. Dus 

heeft hij met een kopje koffie op het overdekte 

terras gezeten. Hans heeft ook geen zin om mee te 

lopen en zelf te plukken. Hij heeft wel een mok 

gekocht voor zijn Yvonne.  

 

We mogen zelf aardbeien plukken. Nou ja, knippen.! 

En wat smaken de aardbeien  heerlijk!!! Ook kiken 

wij onze ogen uit. 
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Dit en nog veel meer komen we allemaal onderweg tegen.  

 

 

Het zie er allemaal sprookjesachtig uit! 
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Als we alles binnen hebben bekeken 

gaan we daar op het terrasje wat 

drinken. Bij het weggaan krijgen de 

mannen allemaal een 

aardbeienplantje mee naar huis. 

Iedereen is heel blij hiermee. Het is 

een leuke middag geworden.  

 

Martijn wil heel graag de aardbeien voor zijn ouders bewaren. Hij wil niet 

geloven dat het niet kan. Hij is erg verdrietig als de mevrouw van Aardbeienland 

zegt dat het echt niet kan. Gelukkig is hij daarom heel erg blij met het plantje. 

Thuisgekomen heeft hij zijn eigen bak aardbeien daarom ook gelijk achter elkaar 

opgegeten. Hij heeft ervan gesmuld! 

 

Maureen en Loes hebben gekookt. We eten 

sperziebonen, doperwtjes/worteltjes en 

gebakken krieltjes en een verse worst. 

Iedereen zit heerlijk te eten.  

 

Buiten regent het. Hopelijk is het morgen weer 

beter weer op FUN-pop! 
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Tijd voor koffie hebben we niet meer want om zeven uur gaan we bowlen. Joop 

wil niet mee en mag bij de buren blijven.  

 

We zijn precies op tijd bij de bowlingbaan. Maar voordat de schoenen 

aangetrokken zijn en het bord is ingesteld is het al tien over zeven. Oja en we 

wisselen ook nog van baan omdat op onze baan geen ‘stootranden’ zaitten en 

alle ballen in de goot rollen. Dat is natuurlijk niet zo leuk gooien. Wel is het leuk 

dat we ook iets over achten mogen stoppen.  

 

Hans heeft gewonnen! Terug bij het huis zijn Maureen en Hans naar de buren 

gegaan om Joop op te halen en om natuurlijk te vertellen dat Hans heeft 

gewonnen. 

 

We hebben nog wat te drinken genomen. We hebben afgesproken dat we deze 

avond om tien uur op bed liggen omdat we morgen vroeg op moeten. René is het 
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daar niet mee eens, maar geeft zich uiteindelijk toch gewonnen. Joop rekt het 

ook nog tot tien over tien. Maureen is supermoe en voelt zich helaas niet lekker. 

Zij wil nog even in bad gaan liggen om een stukje ontspanning te 

krijgen. Loes voelt zich ook geradbraakt en nadat zij de financiële 

administratie en het verslag heeft bijgewerkt gaat zij de sauna in. 

Zo hopen de dames op hun eigen manier een stuk ontspanning te 

vinden. We hebben nog twee FUNpop dagen te gaan, maar de moeheid heeft al 

wel toegeslagen.  

Gaaap-aap,weltr….. 

Zaterdag 20 mei 2017  

FUNpop! 
 

Hehe, eindelijk is het dan zover. Vandaag gaan we naar FUNpop. We zijn vroeg 

opgestaan want we willen op tijd daar zijn. De Tendens weekendgroep heeft een 

partytent mee. Erik en Mariska gaan helpen opzetten. Wij hebben begrepen dat 

we er om tien uur moeten zijn. Mariska appt naar Loes dat het om elf uur begint. 

Op de toegangskaarten staat geen tijd vermeld en op de website is het moeilijk 

zoeken. Wij hebben dus nog even de tijd en kunnen rustig aan doen. Nu is de 

hele week al gebleken dat we een kwartier nodig hebben om weg te rijden dus 

die extra tijd is welkom. 

 

Dan zijn we op het veld waar we redelijk dichtbij 

de bus mogen parkeren. Dat is voor met name 

Rene erg prettig. Maar wat schetst onze 

verbazing? Rene kan ineens heel snel lopen! Het 

lijkt erop dat hij ons deze week in de maling 

heeft genomen. Maureen en Loes kijken elkaar 

aan en moeten toch wel lachen door deze actie!  

 

We worden binnengehaald door 

muziek bij de ingang.  

Ook komen we steltenlopers 

tegen. Het voelt allemaal als een 

feestje! 

 

We vinden de andere groepen al 

vrij snel en installeren ons erbij.  

 

Hans wil nu het liefst op zoek naar 

zijn Yvonne. Loes gaat met hem 

een rondje lopen en… we vinden 

Yvonne!! 
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De cadeautjes voor elkaar worden 

uitgepakt. Yvonne krijgt haar mok uit 

Aarbeienland. Hans krijgt van Yvonne 

een fotolijst met een heel lieve foto 

van hun twee.  

 

Het feest kan 

nu echt 

beginnen en 

direct begint de drumband te spelen. Udo geniet met 

volle teugen en zegt dat hij dit helemaal te gek vindt. Hij 

trommelt met 

zijn vingers 

mee op de 

maat van de 

muziek. Wat 

een 

gezelligheid. 

 

 

 

Ruka, Martijn en Maureen laten deze dag een ´tatoeage´zetten.  

 

NB: Voor we naar huis gingen heeft Martijn deze eraf 

geboend omdat hij dacht dat zijn ouders dit niet op 

prijs stelden. De zon had er echter voor gezorgd dat 

er toch nog een ´afbeelding´ zichtbaar was en zijn 

ouders vonden dat helemaal niet erg. Dat kleurt wel 

weer bij ;-) 

 

De foto’s van deze dag geven een goede indruk van deze eerste FUN-popdag. Op 

de vraag wie de vakantievrienden het best vonden vandaag konden ze niet echt 

antwoord op geven. Behalve Joop, die vindt Waylon en Sharon Doorson maar 

niks omdat zij beiden in het Engels zingen. “Niet te verstaan!” 
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Op zaterdag traden op:   

VKB Drumband Dichterbij  / Henk Dissel / Sharon Doorson / Frans Duijts / 

Waylon / Diggy Dex 
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Van links naar rechts: 

Martijn en Maureen                                Hans, Joop, Martijn en Udo 

 

 

Bart, Udo, Maureen, Joop, Bert en Jur        Hans in de polonaise 

En een stukje nog van Tineke 

 

Erik en Martijn op hun rug                          Hans tussen de dienders         
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Na een lange dag is het heerlijk dat er niet meer gekookt hoeft te worden. Dat 

hebben Maureen en Loes goed ingeschat. We gaan naar het park terug en gaan 

daar eten. Eerst zaten we niet zo leuk. Maureen baalt daar heel erg van en heeft 

geregeld dat wij met ons drankje toch kunnen verhuizen naar een beter plekje. 

Het eten smaakt werkelijk geweldig. We hadden niet zulke hoge verwachtingen, 

maar iedereen heeft echt heerlijk gegeten. 

                                                            Zelfs een heerlijk toetje ging er nog in! 

 

 

Thuisgekomen hebben we nog wat te drinken genomen en langzaam vertrok de 

één na de ander naar bed.  

Slaap lekker en droom maar van deze heerlijke FUN-pop-dag!  

Zondag 21 mei 2017  

Tweede dag FUN-pop 
 

Loes heeft ’s nachts een migraine aanval gekregen, nauwelijks geslapen en 

ondanks de pillen wil het niet zakken. Ook Maureen is brak, maar stoer als we 

zijn staan we op en verzorgen wij de mannen.  

 

Met een goed ontbijt in de maag en drinken in 

de tassen gaan we de bus weer in op weg 

naar de tweede dag van FUN-pop. 

Aangekomen op het terrein kunnen we weer 

redelijk dichtbij de bus parkeren. 
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Ook deze dag lopen ze weer op stelten om de mensen 

welkom te heten. 

We vinden heel snel de andere groepen en voegen ons weer bij hen. Mariska 

maakt een foto. 

 

Ondanks dat Loes oordoppen in heeft, lijkt het alsof 

haar hoofd uit elkaar barst. Op advies van Maureen 

gaat ze naar de Snoezelruimte. Het is daar helaas wel 

heel erg warm. 

Maureen heeft geregeld dat Erik haar naar huis brengt. De leiding van het 

weekend en Erik en Mariska hebben naast kleine groepen ook geen echte zorg in 

hun groep, dus kunnen zij Maureen bijstaan. 

 

Deze dag 

hebben Hans en 

Yvonne een 

tatoeage laten 

zetten. En hoe 

kan het ook 

anders bij deze 

liefde… het zijn 

hartjes! 

 

 

 

Ook zijn zij met Martijn en Maureen naar 

de knutselruimte geweest en hebben daar 

mooie dingen voor elkaar gemaakt 
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Martijn heeft blijkbaar nog wat 

energie en doet zich heel vaak 

opdrukken. Knap hoor Martijn!! 

 

De sfeer zit er vandaag 

goed in. Iedereen 

vermaakt zich bijzonder 

goed. En er wordt ook 

patat gegeten! Jammie. 

 

Zie onderstaande foto’s voor de sfeerimpressie van deze zondag. 
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Ariesten van zondag: 

W-Dreej / André Hazes / Xander de Buisonjé / Fezz / Stef Ekkel en tot slot Baby 

Blue. 

 

 

André     Xander de 

Hazes  Buisonjé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby      Stef 

Blue          Ekkel 

 

 

 

 

 

 

 

W- 

Dreej  Fezz 

 

 

 

 

 

NB de laatste vier zijn foto’s van de website van FUN-pop 

 

 

Tot slot van het FUN-popfestival nog een groepsfoto van alle Tendens FUN-pop-

feestgangers (minus Loes) en de dagen zitten er weer op.  

 

Dag FUN/pop, misschien tot volgend jaar! Het is nu tijd om naar het park terug 

te gaan. 
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Terug op het park heeft Loes het eten klaar. Maureen gaat even op bed liggen. 

De mannen vertellen over deze dag en kunnen niet aangeven wat het leukst 

was. André Hazes jr viel tegen omdat hij zijn nummertjes zong en direct weer 

weg was. Baby Blue was veelzijdig. Van rustig tot herrie.  

 

Na zo’n lange dag smaakt het eten 

weer prima! Zonder Maureen aan 

tafel zijn de toetjes alleen wel echt 

saai! 

 

Dan is het echt tijd om de boel in te 

pakken. Dat valt niet tegen. 

Eigenlijk is het al snel voor elkaar. 

De mannen helpen goed mee. 

 

Dit keer willen Maureen en Loes dat alle mannen voor het slapen gaan douchen 

en morgenochtend maar een keer niet. Op de dag van vertrek vinden zij het best 

wel een gedoe voordat iedereen klaar is. Dus schoon gaan alle mannen hun bed 

in. Slaap lekker kerels! 
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Maandag 22 mei 2017  

Het zit er op…. dag van vertrek 
 

Na het ontbijt reikt Loes de vakantieherinnering uit aan de mannen. Van Hans en 

Martijn krijgt zij een dikke zoen. Maureen en Loes hebben een klein persoonlijk 

woordje op de herinnering geschreven voor hen. 

 

Zo’n ochtend van vertrek brengt altijd weer hectiek met zich mee, maar het lukt 

ons om op tijd het huis te verlaten. Om stipt half elf rijden we weg. 

De terugreis is zeer goed verlopen en iedereen is veilig en ruim op tijd aan het 

thuisfront overgedragen. 

 

Wij hopen dat jullie allemaal terug kunnen kijken op een geslaagde 

vakantieweek! 

 

 

 

 

Refrein FUN-pop lied, tekst van Freek de Jonge 

 

Ik zing de sterren van de hemel 

Ik zing de bloemen uit de wei 

Ik zing de vogels uit de bomen 

Oh God, wat ben ik blij 

Ik zing de vissen uit de vijver 

Ik zing de zorgen uit een kind 

Ik zing de appels van je wangen 

Ik heb een vrind 

 


