
 

                    VOLENDAM   JULI   2017 



      
                                                        Vrijdag 21 juli. 

 

Rond 12.30 uur vetrokken de reisbegeleiders Gerrie en Rein met Ankie, Annie, en Roger 

vanuit Arnhem naar Breukelen daar pikte we Astrid op, en de reis ging veder naar onze 

bestemming Volendam. 

 

Daar kwamen gelijk met ons het verliefde stel Herman en Natasja aan. 

En even later verscheen onze laatste gast Marjan. 

 

Toen we op de parkeerplaats stonden te wachten was het wel even schrikken, allemaal 

politie, brandweer, ambulance en zelfs een traumahelikopter vlogen het park op. 

In de verte een vreselijke zwarte wolk, Rein is even poolshoogte gaan nemen en we konden 

rustig richting ons huisje. Er was brand in de jachthaven van het park. 

 

Rein had inmiddels ingecheckt en  wij reden richting ons huisje. Daar aangekomen was het 

even schrikken we moesten met een vrij hoge  en steile trap naar boven. 

Maar gelukkig waren de sterke mannen Herman en Rein erbij anders waren de koffers niet 

boven gekomen. 

 

Toen alles binnen was hebben we de kamers verdeeld, iedereen was tevreden. 

Nadat de bedden waren opgemaakt en de koffers uitgepakt zijn we even bij elkaar gaan 

zitten wat dingen af te spreken, we besloten om half 10 te ontbijten. 

Inmiddels is de thuiszorg ook aangekomen om Annie te spuiten, super geregeld. 

Rein had heerlijke bami gemaakt met varkens- en kipsate,  adjar en bami en natuurlijk het 

gebakken eitje ontbrak niet. 

 

Na het eten zijn we nog even richting dijk gelopen, bij de uitgang van het park stonden drie 

prachtige limousines, we keken onze ogen uit. Rein ging nog even vragen wat de prijs was 

om er  een keer in te rijden maar te duur voor ons budget. Een aantal wilde niet verder en 

zijn met Rein heerlijk op een bankje gaan zitten en de rest is met Gerrie de dijk opgelopen. 

Toen we weer in het huisje kwamen hebben we lekker koffie gedronken en daarna nog een 

neutje, muziek geluisterd,  ja er werd ook nog gedanst. 

We waren allemaal best moe van de reis en de indrukken dus we gingen richting bed. 
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                                            Zaterdag 22 juli. 

 

Iedereen was keurig op tijd aan de ontbijttafel, we hadden allemaal goed geslapen. 

Nadat we hadden gegeten en alles hadden opgeruimd gingen we richting de dijk. 

 

Er was vandaag markt en een aantal wilde hier graag heen, ze hoopten Jan Smit of Nick en 

Simon tegen te komen maar helaas. Het was wel er erg druk met toeristen. 

 

Het was prachtig weer en we hebben op een terras ergens iets gedronken en verschillende 

winkels in geweest. 

Op de dijk was een kaasmuseum daar zijn we even in geweest, we kregen een prikkertje en 

mochten verschillende soorten kaas proeven, heerlijk. 

 

Weer op het park aangekomen hebben we brood gegeten, we hadden het makkelijk want 

Rein heeft voor ons allemaal het brood gesmeerd. 

Rein is daarna even boodschappen gaan doen en de rest bleef thuis, gewoon lekker zitten, 

liggen of wat ze zelf wilde. 

 

Toen Rein weer terug was hebben we koffie gedronken. Ankie heeft heerlijk op het balkon 

gezeten. 

Inmiddels was het etenstijd, heerlijke tomatensoep, daarna hamburgers en worstjes van de 

bakplaat. 

 

Het vlees op een broodje met gebakken uien, tomatensaus en mayonaise, ook was er nog 

heerlijke salade. 

We hadden onze buik goed vol. 

 

Een paar dames wilde nog een eindje lopen, Gerrie is met Ankie, Annie, Natasja en voor de 

gezelligheid ging Herman ook mee, naar het strandje gelopen. 

Natasja en Gerrie zijn nog even lekker met de voetjes in het water geweest. 

Weer bij het huisje hebben we koffie gedronken en daarna een drankje met wat te knabbelen. 

Ondertussen hebben we even met elkaar gesproken of we het allemaal naar ons zin hadden 

en wat we morgen wilde gaan doen. 

 

Iedereen was tevreden, het is ook een ontzettend leuk stel mensen en we hebben echt een 

klik met elkaar. 

We hebben nog even een muziekronde gedaan, iedereen mocht een liedje zeggen die ze leuk 

vinden en daarna gingen we het samen zingen. 

Marjan ging een act opvoeren van Madonna, prachtig. 

Toen was het bedtijd. 

 
                              

 

 



 
                             REIN               GERRIE  

 

 

 
                                     DE WEL BEKENDE DIJK IN VOLENDAM 
 

 

                                                       



Zondag 23 juli. 

 

Om half tien weer aan het ontbijt, Rein heeft heerlijke eitjes gebakken. 

We hebben meteen brood gesmeerd voor tussen de middag, vandaag een dagje naar de 

Zaanse Schans. 

 

Daar aangekomen zijn we eerst de uitkijktoren opgeklommen, wat een mooi uitzicht. 

Toen het park op, we zijn verschillende huisjes in geweest, oude snoepwinkel, zeepmakerij 

enz. 

 

Erg leuk om te zien maar ze wisten de prijzen ook wel. 

Herman is erg gek van voetbal en Rein natuurlijk ook, toevallig kende Rein een speler van 

de bataven uit Gendt die nu bij de club van Herman speelt. 

En wie kwamen wij tegen, de moeder  van de voetballer, erg leuk voor Herman. 

En natuurlijk samen op de foto. 

 

Om 13.00 uur zijn we in de rondvaartboot gegaan, een tocht van 45 minuten. 

Onderweg legde de kapitein alles uit, leuk om te horen. 

Tijdens de rit kwam de regen met bakken uit de lucht, we hoopten dat het droog zou zijn als 

we van de boot gingen maar helaas. 

 

We hebben besloten om richting bus te gaan, we waren erg nat en koud geworden. 

Thuis gekomen hebben we lekker droge kleding aangedaan en ondertussen had Rein heerlijk 

warme chocolademelk gemaakt met slagroom. 

We hebben vanavond pannenkoeken gegeten, toen Rein aan het bakken was hebben, Annie, 

Marjan, Astrid met Gerrie mens erger je niet gedaan, Marjan wilde graag winnen maar dat 

lukte helaas niet. 

 

Toen iedereen aan tafel, wat waren ze lekker die pannenkoeken, kaas, worst, spek, tomaat, 

stroop, naturel, poedersuiker, teveel om op te noemen. 

Toen we klaar waren zei Roger, een applaus voor Rein, erg lief. 

De afwasmachine ingepakt en toen weer richting strand. 

Natasja wilde graag weer even met de voeten in het water, verder wilde eigenlijk niemand, 

maar opeens gingen er toch meer schoenen uit. 

 

Annie en Marjan gingen er ook even in samen met Gerrie. 

We liepen langs de werf naar huis en zagen daar de uitgebrande jacht staan, sjonge, jonge, 

wat zag die eruit. 

Thuis lekker koffie gedronken en de dames wilde graag all you need is love kijken. 

We hadden afgesproken vanavond niet zo laat naar bed te gaan omdat sommige best wel 

moe waren. 

Dus samen nog wat gedronken, gezongen en gedanst en om 22.00 uur richting bed om uit te 

rusten voor de volgende dag.  

 

 



 
 

                                  De Zaanse Schans Nederland op zijn mooist. 

 

 



 

 
 

                                                                            

 

 

 
 

 

                                                                           

 

 
                                            



Maandag 24 juli. 

 

Vandaag weer begonnen met een heerlijk ontbijt, na het eten zijn we vertrokken naar de 

Simonehoeve in Katwoude. 

 

We werden ontvangen en kregen toen allemaal Volendamse kleding aan, Marjan wilde echt 

niet, dit was geen probleem. 

We zijn samen op de foto geweest en degene die wilde mochten er ook alleen op of met 

iemand samen. 

 

Toen hebben we een workshop klomp schilderen gedaan, wat kwamen daar leuke resultaten 

uit. 

Ondertussen kregen we lekker limonade en chips. 

De verf van de klompen moest drogen en ondertussen kregen wij uitleg hoe er kaas gemaakt 

wordt en klompen, dit was echt interessant. 

 

We kregen allemaal een klompje en Natasja heeft zelfs nog even geholpen. 

Er was ook een winkel bij waar van alles  te koop was, en kwamen toen in een ruimte waar 

je kaas kon proeven, van gerookte geitenkaas en meer. 

Toen weer richting het lokaal waar we de klompen hebben geschilderd, daar sommige nog 

even wat oud- Hollandse spelletjes gedaan. 

 

Toen richting de kassa, de meesten hadden wel iets gekocht om mee te nemen naar huis. 

Voordat we naar de bus gingen kregen we allemaal een diploma omdat we zo goed hadden 

gewerkt, erg leuk. 

Zo, nu richting huis, aangekomen op het park stond Koos konijn net te dansen. 

Ankie, Marjan en Astrid zijn met Gerrie even uitgestapt om even bij Koos te kijken en nog 

even mee te dansen. 

 

Astrid heeft voor haar vriend een hele leuke knuffel van Koos gekocht. 

Toen we allemaal in het huisje waren hebben we de ansichtkaarten geschreven die we 

onderweg hadden gekocht, en even lekker koffie gedronken. 

Rond zes uur zijn wij richting de dijk gelopen om heerlijk uit eten te gaan. 

Daar aangekomen hadden we al snel een lekker plekje gevonden. 

Een aantal aten schnitzel en een aantal vis, iedereen was muisstil, dus het smaakten ons 

goed. 

 

Thuisgekomen hebben we nog een toetje gegeten en ondertussen de koffiepot aangezet. 

Na de koffie samen gezellig wat gedronken en nog wat chips erbij. 

De mannen wilde heel graag even het dames voetbal kijken. 

Marjan vond het niet zo leuk maar ja, de mannen kijken ook vaak wat de dames leuk vinden, 

zonder probleem. 

Even samen besproken wat we morgen op het programma hebben en snel richting bed, om 

weer uit te rusten voor de volgende dag. 



 

 

 

 
 



                                        Dinsdag 25 juli. 

 

 

Om half 10 zaten we allemaal aan het ontbijt, heerlijk gegeten en brood gesmeerd voor 

tussen de middag. 

Vandaag gaan we naar Purmerend en omstreken. 

We zijn begonnen in het centrum, veel winkels en een markt door de hele binnenstad. 

Verschillende vakantiegangers hebben wat gekocht, we hebben ook heerlijke makreel 

gekregen van de visboer. 

We stonden daar even te wachten op Rein, toen vroeg hij waar we vandaan kwamen en of 

we hier op vakantie waren. 

Gerrie heeft het een en ander uitgelegd en de visboer vond dat we zulk goed werk deden dat 

hij ons een paar makrelen gaf voor op een broodje. 

Halverwege  hebben we op een terrasje een lekkere kop koffie gedronken met appeltaart en 

slagroom. 

Annie wilde geen appeltaart haar suiker was aan de hoge kant, ze heeft toen haar boterham 

opgegeten. 

Na een paar uurtjes weer richting de bus. 

Op weg naar de bungalow heeft Rein een fantastische route gereden, wat een mooie 

omgeving is het hier en hele mooie plekjes. 

We zijn via Broek in Waterland door smalle straatjes, over bruggetjes, langs watertjes, we 

keken de ogen uit. 

Toen gingen we door Monnickendam, we hoorde achter in de bus, oh, wat mooi, wat een 

mooie route, dus de vakantiegangers hadden het wel naar hun zin. 

Uiteindelijk zijn we richting Marken gereden, aan allebei de kanten water, er stond erg veel 

wind, de fietsers konden bijna niet vooruit komen. 

Rein heeft daar wat boodschappen gedaan voor het eten van vanavond. 

Toen we weer bij het park aankwamen zijn Marjan, Annie en Gerrie uitgestapt, de dames 

wilde nog even kijken naar een shirtje, maar helaas niks gevonden. 

We hebben de hele dag droog weer gehad en toen we net in de bungalow waren begon het te 

regenen, wat hadden wij een geluk. 

Rein heeft heerlijke tomaten- groentesoep gemaakt en wij hebben het lekker opgegeten. 

Na de soep hebben we nog even tv gekeken en Rein is verder met het eten aan de slag 

gegaan. 

Macaroni met rode saus, vol met lekkere verse groente. 

Hij had ook nog wat rijst voor de liefhebbers met saté. 

Na het eten wilde er nog een paar een eindje lopen, Gerrie is toen met Herman, Natasja, 

Ankie en Annie op pad gegaan. 

Roger, Marjan en Astrid bleven liever bij de tv. 

We hebben een rondje haven gelopen, wat een jachten stonden daar. 

Rein heeft ondertussen de afwasmachine ingeruimd en de toiletten schoongemaakt. 

Dus alles rook weer lekker fris. 

Dan is het tijd voor koffie, en daarna een borreltje met wat te knabbelen. 

Om half 11 ging de laatste naar bed, hoog tijd om morgen weer goed uitgerust op te staan. 
 



                                              Woensdag 25 juli. 

 

 

Om 9.30 uur weer aan de ontbijttafel heerlijk boterhammen en een gekookt eitje. 

We gaan vandaag naar de kaasmarkt in Edam, wat was het daar gezellig. 

We liepen door het oude centrum richting de kaasmarkt. 

 

Alle zitplaatsen waren vol, het was erg druk. 

We zijn eerst wat verder gelopen toen kwamen we paard en wagen tegen en bootjes vol met 

kazen. 

 

Toen we terug liepen ging Rein even een praatje maken, en ja hoor, hij had het weer voor 

elkaar, het hek ging open en we mochten aan de rand van het plein op een bank zitten. 

Naast de muziekkapel die hele leuke muziek speelden. 

 

Ook konden we zien hoe de handelaren de laagste prijs wilde betalen en mannen liepen met 

kazen te sjouwen, het was een heel toneelspel, erg leuk om te zien. 

 

Het is een prachtig stadje om te zien, allemaal leuke bruggetjes en hele kleine straatjes. 

Herman mocht met twee kaasmeisjes op de foto zijn dag kon niet meer stuk. 

Toen weer richting de bus, sommige hebben nog een stukje kaas gekocht en geproefd 

natuurlijk. 

 

We reden weer naar het park, even langs het huis van Jan Smit, Rein heeft een foto gemaakt. 

Thuisgekomen heeft Rein samen met Natasja de makrelen schoongemaakt die we gister 

hadden gekregen en gekocht. 

 

Jullie raden het al, broodje makreel tussen de middag. 

Even lekker rustig aangedaan en toen de dijk op, sommige dames wilde nog graag een nieuw 

shirt, dat is gelukt. 

 

Thuisgekomen hebben enkele dames heerlijk zitten tutten, Marjan had de beautycase bij 

zich. 

Van oogschaduw, lipstick, zelfs de nagels werden gelakt, wat zagen ze er leuk uit in hun 

nieuwe outfit en make up. 

 

Om 19.00 uur hadden we afgesproken op de dijk om weer lekker te gaan eten, dus weer 

richting de dijk. 

 

Wat hebben we weer lekker gegeten in restaurant de lunch, verschillende namen vis en een 

aantal spaghetti. 

 

Toen we weer thuiskwamen hebben we lekker koffie gedronken, tv gekeken, en later een 

borreltje gedronken en wat gepraat samen en daarna deden we  de oogjes toe. 



 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



                                                Donderdag 27 juli. 

 

We zijn vandaag begonnen met een lekker ontbijt, Rein had heerlijk een eitje gebakken. 

Toen op pad richting de dijk om met de boot naar Marken te varen. 

We gingen op de Jan Smit boot. 

 

In Marken hebben we even wat rondgelopen en toen zijn we weer terug gevaren naar 

Volendam. 

We hebben even overlegd en de vakantiegangers wilde nog wel even naar Hoorn. 

Rein heeft de bus opgehaald bij het park en Gerrie is met iedereen naar de parkeerplaats 

gelopen zodat Rein ons zo kon op pikken. 

In Hoorn aangekomen hebben we een plekje gezocht voor de bus, toen richting het centrum. 

Het was daar erg gezellig, op het plein was een kaasmarkt en ze waren aan het volksdansen. 

Natasja mocht bij de kaasdragers op de berrie zitten, en gingen ze een rondje hardlopen. 

Toen weer verder, nadat we wat paling en kaas hadden geproefd. 

Aan het einde van het centrum kregen we allemaal nog een lekker soft ijsje. 

We konden de bus niet meer zo goed terug vinden dus maar even gevraagd aan een 

voorbijganger. 

 

Rein heeft hem opgehaald, toen weer richting het Marinapark want de thuiszorg kwam om 

Annie te spuiten. 

Dit was iedere dag zeer goed geregeld. 

 

Thuisgekomen hebben we lekker een kopje koffie gedronken en daarna wat fris. 

We hadden nog wat geld te besteden en konden nog een keer op de dijk uit eten. 

Restaurant de Lunch was zo goed bevallen, je kunt daar heerlijk eten voor weinig geld. 

Dus daar maar weer aangeschoven. 

 

We waren met de bus gegaan, Astrid had hele zere voeten, twee dikke blaren en voor Roger 

was het ook best ver omdat we vandaag al best heel vel hadden gelopen. 

Na het eten zijn, Astrid, Roger en Marjan met Rein met de bus terug gegaan, Annie, Ankie, 

Herman en Natasja zijn met Gerrie over de dijk naar huis gelopen. 

Toen we thuis kwamen hebben we nog een lekker toetje gegeten, stond nog in de koelkast en 

moest op, daarna alvast onze koffers zover ingepakt, zodat morgen alleen het allerlaatste erin 

hoeft. 

 

Iedereen was zover, toen heerlijk wat drinken en nog wat te knabbelen. 

We zaten allemaal gezellig bij elkaar en hebben de week nog even doorgenomen en de 

vakantie herinnering uitgedeeld. 

 

We kwamen allemaal tot de conclusie dat we samen een geweldige week hebben gehad, veel 

gelachen, heel veel gezien en gedaan en niet te vergeten ontzettend lekker gegeten. 

Om 22.00 uur zijn we naar bed gegaan, morgen weer vroeg op want we moeten om 10.00 

uur uit het huisje zijn. 
 



 

 

                                                   Vrijdag 28 juli. 

 

 

Vandaag vroeg uit de veren, lekker ontbijtje, Rein heeft lekker verse broodjes gehaald en we 

hadden ook nog een gekookt eitje. 

Toen de laatste spulletjes in het koffer en richting de bus. 

Natasja, Herman en Marjan werden hier opgehaald, toen richting Breukelen om Astrid af te 

leveren. 

Als eindstation Arnhem voor, Annie, Ankie en Roger. 

Herman, Natasja, Annie, Ankie, Astrid, Marjan en Roger bedankt voor de zeer gezellige 

super week, we hopen jullie nog eens tegen te komen. 

 

                             Rein en Gerrie. 
 

 



  
 

 



 

 



 


