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Wij zijn op vakantie geweest met 6 

fantastische vakantiegangers uit het hele 

land. 

Een groep die elkaar voor het eerst zag op de eerste dag van de 

vakantie en dan moet je natuurlijk even vertellen wie je bent en waar 

je vandaan komt, daar gaan we…………… 

Eerst even kijken wie wie is………… 
 

Als eerste hebben we Gerard Arts 
Woont in de mooie plaats Schijndel en dat ligt in Noord 

Brabant. 

 

Dan komt Coriene Snijders 
Zij woont in Doorn.  

 

Daar hebben we nummer drie, Andrie Steffers 
Ook hij woont in Doorn. 

 

Dan stelt zich voor….Peter van der Putten 
Ook hij woont in Brabant en wel in Berlicum. 

 

Dan stel zich voor, Carlos Tallon 
Hij woont en werkt in HeerHugowaard in Noord Holland. 

 

Tot slot spreken wij Dievertje Goeree 
Uit de mooie provincie Groningen en wel uit Musselkanaal. 

 

 

 

 



En tot besluit onze begeleiders deze 

vakantie……….. 

Irene van Horrik en Herman Siepe 

                en zij komen uit Brabant en Noord Holland. 

 

 

 

En zo verzamelde wij rond half 10 bij Tendens in Arnhem. 

Het was druk want er gingen wel drie reisgroepen weg op vakantie. 

Voor onze groep kwam 

alleen Dievertje naar 

Arnhem en nadat we 

uitgezwaaid werden 

door het gehele 

Tendens team en ook 

op de foto zijn gezet 

reden we om half 12 

naar Veenendaal om 

daar Carlos, gebracht 

door zijn broer en 

verder natuurlijk waren ook Coriene en Andrie al aanwezig. 

Kennis gemaakt, laatste zaken door gesproken over het begeleiden 

van de laatste twee wegens gebrek aan zicht en konden we verder 

naar Rosmalen reizen. 

Perfect op tijd stonden we gereed om Peter en Gerard op te pikken. 

 

Zo iedereen in de bus, doei lieve brengers en tot 

volgende week. 

Een lange reis naar het zuiden, kleine file bij 

Eindhoven en om 10 over drie stonden we op het 

Landal park en gingen we nestelen. 

 

Kennis gemaakt, wie ben je en wat doe je enz, enz…. 



Verzamelen van alle medicijnen door 

medicijnman Herman en het eerste 

kopje koffie/thee ging er prima in. 

Rond gelopen gekeken en in 

tussentijd kamers verdeeld.  

 

De eerste avond heerlijk macaroni gekookt met kip, groente en 

natuurlijk een heerlijke saus, er werd niet gegeten maar er werd 

gewoon gevr………en. 

 

Gezellig na gezeten, drankje er bij en afgesproken wat we morgen 

zouden kunnen gaan doen. 

Eerst uitslapen en verder zien wij het wel. 

Welterusten en ik slaaaaaaaa…….ap. 

 

 

 

Dag 2.. 
 

 

Goedemorgen, zaterdag 

en allen die wakker zijn 

geworden……… 

 

Peter was als eerste 

beneden, je mag 

geloven of niet maar 

die kanjer zit al om 

zeven uur voor de TV. 

Gerard had iets minder 

geslapen want zijn 

kamer genoot heeft de 

hele nacht liggen 

snurken…..enorm een echte Spaanse snurker zullen we maar zeggen. 

 



De laatsten, die natuurlijk helemaal uitgerust naar de broodtafel 

kwamen, waren de twee die beneden slapen. 

Echt uitgerust dat stel, dat wel natuurlijk!!!!!!! 

 

Maar het was een trieste dag, regen, regen 

en nog eens regen de gehele dag, daar 

word je niet echt vrolijk van. 

Maar toch heeft het ook voordelen, 

gister een lange reisdag en dus vandaag 

nog moe van het reizen en dan is een 

rustige start, lees morgen ook heel 

lekker. 

Vanmiddag hebben de nodige mensen 

boodschappen gedaan bij de supermarkt en op de 

terugweg liep de bus BIJNA VAST in de parkeergarage. 

 

In de middag heerlijk een terrasje gepikt “de Bongert”, bij een oud 

adres waar Andrie vroeger met 

zijn ouders wel eens kwam. 

Heerlijke vlaai hebben ze daar. 

Daarna terug naar huis en Peter 

heeft met zijn recept 

overheerlijke pannenkoeken 

gemaakt. 

Gewoon zonder poespas en 

naturel. 

Men heeft gesmuld Peter. 

 

Vanavond alles opgeruimd, koffie thee en een drankje en redelijk op 

tijd werd er geroepen,   “WELTERUSTEN” 

En Gerard heeft geslapen, hij liep zelf al te slapen toen hij de trap 

op liep. 

 

Tot morgen allemaal……. 

 



Op deze pagina even wat foto‟s van de zaterdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter wist dat er 

in Valkenburg 

ergens een blote 

dame moest 

staan???? 

 

Vraag niet hoe hij het wist maar 

zag tot zijn schrik dat zie een 

shirt aan had. 

Effe de hand erop dacht Pe ! 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos vond dit meer bij echte 

mannen passen….. 



Dag 3… 
 
 

Goedemorgen zondag, we hebben wederom uitgeslapen en als wij 

zeggen slapen dan hebben ze ook echt uitgeslapen.  

Met Gerard en Carlos hebben we kunnen 

regelen dat beide „n een persoons kamer 

kregen, Carlos de gehele woonkamer met 

een groot bed, en Gerard helemaal gelukkig 

zonder gesnurk naast zich, boven. 

 

Dus om half 10 heerlijk ontbijten, koffie drinken en mooi effe zitten. 

 

Intussen werden de toilet ruimtes schoongemaakt, 

vuilnis weggebracht zwemkaart op gehaald enz….. 

Het leven van een Tendens reisleider is een waar 

feest kunnen we zeggen. 

 

Na het middag eten zijn we naar het centrum gegaan en hebben wij 

een excursie gemaakt naar de kasteel 

ruïne van Valkenburg en daar hebben 

wij een rondleiding met een gids gehad  

in de fluweelgrot. 

Er zijn heel veel wegen in deze grot 

met een totale lengte van 17 kilometer. 

Wij hebben er 500 meter van gelopen 

en dat was best heftig. 

 

Moet je voorstellen, twee van onze gasten zijn blind en dan ga je 

onder de grond in het donker rond. 

Wij mochten ervaren in het pikkedonker hoe Andrie en Coriene het 

hun hele leven al doen en “kijken” op gehoor en gevoel. 

Zo knap, complimenten………… 

 



Na de rondleiding mochten wij op eigen houtje de ruïne bekijken. 

De klim was heftig voor Dievertje en anderen. 

Maar ook de pet af voor Carlos want hij ging heel hoog en hij heeft 

hoogtevrees. 

 

We kunnen veel schrijven maar bekijken gaat beter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na thuis wat op geknapt, boodschappen voor morgen gedaan en 

daarna was het diner time bij het Italiaans restaurant met de 

prachtige naam: 

 

MONTAGNA DEL MONDO 
 

Het eten, de service en alles wat daar bij hoorde was perfect. 

 

 

 

Thuis gekomen nog even koffie en thee en afgesproken om morgen 

redelijk op tijd uit bed te komen want we gaan naar de dierentuin in 

AKEN en dat is in Duitsland dus de grens over. 

Duits les genomen en morgen op naar de dierentuin. 

 

Wij zeggen,    weltrusten……… 

 

 

Nachtkusje??? 



Dag 4…. 

 

En dan staat de begeleiding weer aan je bed, wakker worden, je 

pilletje, even douchen, kom je nog aan tafel en ze blijven maar jagen 

want ze willen op tijd naar Aken. 

 

Doe even rustig ja, we hebben vakantie toch??? 
Nee, als je thuis komt van vakantie ben je moe, wil je slapen en 
ben je bek af van het vakantie vieren. 
Maar wij vakantiegangers voegen ons naar de wensen van de 
begeleiders, en zitten allemaal op tijd in het busje. 
 

Af en toe gaan pa en moe………..het liedje zouden we kunnen zingen 

Doen het natuurlijk niet maar toch……zou kunnen. 

 

Zo alle onzin laten we achter ons en wij gingen naar Duitsland naar 

Aken. 

Prima de weg gevonden en de dierentuin was prachtig om te zien. 

 

 

 



Kamelen, apen, vogels en ooievaars met jongen. 

Hele stevige koeien en stieren met jong. 

Heerlijk braadworst hebben ze ook zo mag 

Gerard zeggen want hij schoof een worst van 

30 centimeter naar binnen, niet in een keer 

natuurlijk…… 

 

Ijs en drinken, wandelen, kijken, lachen, en Peter met name kan 

enorm goed uit de hoek komen je zou hem er zo weer in……. 

 

Wij hebben voor de zekerheid wel een 

rolstoel geleend, in het bijzonder voor 

Coriene was dat heerlijk, ze heeft wat last 

van haar rug. 

Maar in Aken is het niet echt vlak de wegen, 

omhoog en omlaag. 

Soms ging Coriene er uit en dan stond Dievertje als 

eerste klaar om mooi te gaan zitten. 

En dan mooi zitten en kijken, gaat u maar ik heb 

vakantie. 

Gelukkig waren wij er wel mee, met die rolstoel dan 

hoor! 

 

Maar aan alles komt een eind dus ook aan ons bezoek aan Aken. 

 

En ook nu weer de nodige foto’s van de dierentuin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

We hebben er erg genoten en ook veel gelopen in de dierentuin van 

Aken. 

Er moest veel geklommen en dus ook afgedaald worden maar iedereen 

heeft die dieren gezien die ze wilden zien. 

En daar ging het om. 

 

Topdag weer kunnen we zeggen. 



Maar de dag was nog niet om, nog LANG niet 

 
Thuis gekomen heeft Irene een Brabants gerecht gemaakt en dat 

smaakte voortreffelijk. 

Rijst, perziken, kip, groente en nog veel meer. 

Heerlijk, lekker pittig, niet te, maar gewoon Brabants lekker. 

Wij als leiding kijken er van op hoeveel er naar binnen wordt gewerkt 

door onze gasten. 

 

 

Zelf denken we dat er veel 

te veel is maar er is echt niemand die nee zegt. 

Wel dankbaar om voor hen te koken. 

 

Verder nog wat gedronken,  

Carlos drinkt een speciaal biertje: 
 

‘’ ‘N  RATEL BIERTJE    
GRAAG” 

 

0,0000 %  alcohol dat wel natuurlijk 
 

 

 

 



en iedereen ging toch zomaar vroeg naar bed, en morgenochtend 

mogen ze uitslapen. 

Niet te lang, maar dat wisten ze toen nog niet.    HAHaHA 

 
DAG 5 ….. 

 
Vandaag opstaan, puf puf, douchen en dat met of zonder hulp en weer 

okselfris starten met het ontbijt. 

Het zou mooi weer worden maar het was 

somber en donker weer. 

 

Alle inkopen gedaan voor de dag, en op 

weg naar Vaals het Drielandenpunt in 

Limburg. 

Komen we daar aan, prachtig zonnig weer, 

alles uit de bus en we lopen weg naar de start van het punt. 

 

Zijn we 10 meter weg zeggen Irene en 

Herman ineens tegen elkaar, we vergeten 
iets??????? 
Wij hadden na het uitstappen vergeten om 

een arm te geven aan Coriene en Andrie. 

Zij lachen en wij met het rood op de kaken 

snel terug. 

Lachen en het werd ons vergeven. 

Gelukkig 

 

 

Toch wel grappig om rond een grenspaal te lopen, eerst in 

Nederland dan Duitsland en stoppen in Belgie. 

Natuurlijk moest daarvan een foto gemaakt worden. 

 



Door naar het uitkijkpunt en de echte 

stoere vakantiegangers gingen met Irene 

naar boven, met de lift. 

Carlos ging niet mee want zijn 

hoogtevrees hielden hem laag bij de 

grond. 

Dievertje bleef ook liever met beide benen op de grond en 

Herman mocht dus ook laag blijven staan. 

Irene heeft gelukkig wel foto‟s gemaakt dus die kunnen we 

gebruiken. 

 

 

Hierna natuurlijk even langs het koffietentje en 

de hartige snack. 

Mooi zitten en wij, de leiding zijn steeds 

verbaasd hoeveel onze gasten wat eten betreft 

weg kunnen krijgen. 

 

 

 

 

Alles was op, de plasjes klaar en op naar de glasblazerij in Vaals. 

Snel parkeren en hop naar binnen. 

Maar bij parkeren moet je betalen Herman!!!!!!!!! 

 

Maar gelukkig bleek bij terugkomst dat ze niet langs waren geweest 

om te controleren, mazzel voor Joost. ( of Marja) 

 

Binnen gaf een meneer een mooie glasblaas demonstratie. 

Wel erg snel maar toch…. 

Of het echt geschikt is voor de volgende groepen met of deze 

doelgroep ????Wij denken van niet. Maar we hebben hem zelf 

gezocht. 

Hij liet zien hoe hij in opdracht een mooie schaal maakte. 

Maar het ging zo snel, te snel voor onze doelgroep. 



 

Daarna mochten we de winkel bekijken, en het duurste schaaltje 

welke wij zagen; prijskaartje hing er ook aan 21.500,00 euro. 
 

Ook van deze excursie maar weer enige foto’s 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daarna naar huis en de twee koks, Heren Pe en He,  

hebben voor deze avond een heerlijke salade gemaakt met 

manderijntjes, komkommer, Augurken en uitjes. 

 

Natuurlijk een heerlijke 

mosterd dressing en een 

paar eitjes erop. 

Voeg daarbij heerlijk 

gebakken krieltjes met 

kerrie en als vlees gerecht 

een potje van kip stukjes 

gemarineerd en met een 

wok groenteschotel erbij gebakken.  

 

In tussentijd hebben Carlos en 

Andrie samen met Irene het 

zwembad bezocht en kwamen volledig 

ontspannen terug. 

Carlos met zijn A en B diploma leek 

wel een Walvis, het bad liep over 

bijna. 

Na het eten mooi zitten wat praten, drinken en vooral veel lachen. 

ER zit een komiek in onze groep die vele stemmen na doet. 

 

Van Duin, Mr. Bean , de Muppets en vooral Gerard Joling en 

zijn maat Gorden  en nog vele anderen. 

Vol er tegenaan en bijna niet te 

stoppen, zoals elke echte komiek.  

 

Maar aan alles komt een eind dus ook weer aan deze dag 

Moe maar voldaan gingen de ogen dicht en de lampjes uit. 

 

 

 



 

 

Dag 6…… 

 

 

En dan weer: wakker worden we gaan vandaag varen dus we moeten er 

vroeg uit en om 8.45 uur rijden met de bus naar rederij Stiphout 

voor een vaartocht 

over de Maas naar Luik. 

We waren mooi op tijd 

en het was rustig op de 

boot. 

Het is twee en een half 

uur varen en we gaan 1 

keer in de sluis, terug 

ook weer natuurlijk. 

Ons schip moet 15 meter omhoog en terug weer omlaag. 

Dat was heel mooi om mee te maken. 

 

In Luik hadden wij ruim 2 uur de tijd om te 

wandelen. 

Voor Dievertje hebben we oogdruppeltjes 

gekocht want haar oog was wat ontstoken 

door iets zonnebrand, erg vervelend maar 

gelukkig was het daarna weer snel over.  

Wij blij, Dievertje blij. 

 

We hebben een prachtige dag gehad met “varen, wandelen, drinken, 

eten en nog veel meer. 

Om half zes waren we weer in Maastricht terug en dan heb je toch 

een behoorlijke dag gehad. 

 

BEN BEK AF, ?????? VAKANTIE ?????? 
 



Verzameling foto’s maar weer…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We rijden met onze bus met 

een Tom Tom. 

Steeds staat dat ding te 

piepen omdat er een 

snelheidscontrole is of omdat 

er weer 1 kilometer te hard 

gereden wordt.  

Wij hebben tegen Coriene gezegd dat er dan steeds 

een foto van haar gemaakt werd. 

Ze speelde het spel mooi mee en deed net of ze het 

ook dacht. 

Natuurlijk niet, ze is daar veel te slim voor. 

In Maastricht snel de Olifant (Jumbo) in voor een 

oosterse maaltijd 

Voor Dievertje moest het een heerlijke 

mieschotel zijn en dat werd het dus. 

 

Kok Peter met hulp van Herman waren snel 

klaar en men was tevreden. 

Het recept is op verzoek te krijgen bij 

Peter. 

Via Tendens is 

dat aan te vragen. 

 

En ook deze keer moest er geschraapt 

worden, en er wordt echt niet zuinig gekookt 

hoor. 

Maar opvallend genoeg waren ze moe, een drukke dag natuurlijk en 

dus op naar bed en morgenvroeg uitslapen. 

Dat hebben ze gedaan. 

 

Heeeeeeeeeeeeeeeel lang………… 
 

 



 

Dag 7 ……. 
 

 

 

En dan is het donderdagmorgen, goedemorgen allemaal. 

De laatste dag op ons vakantie adres dus. 

 

En de laatste dag is bijna altijd opruimen, 

restjes opmaken stofzuigen dweilen en vegen 

enz. 

Rustig rond neuzen en op het terras van Landal 

even heerlijk 

koffie gedronken 

met een stuk 

vlaai erbij. 

Heeeeeeeeeeeeeerlijk is dat. 

 

Tot slot nog maar weer een groepsfoto 

en de middagmaaltijd stond bijna klaar. 

Nu al het brood op is, 

de zoetigheid bijna 

op, de ogen weer 

gedruppeld en de rug 

weer wat beter wordt 

gaan we de laatste 

boodschappen doen. 

 

Want ook morgen 

gaan we natuurlijk nog 

met een lunchpakket 

op naar huis. 

 

Wat schrijf ik nu toch 

voor vreselijke dingen. 



 

Vanavond gaan we afsluiten met een diner. 

En nu, onweer en regen we gaan het zien. 

Morgen als we weer thuis zijn schrijven we het slot van dit verhaal. 

Dan de foto‟s op de computer zetten en bewerken. 

Invoegen en plakken in het boek der boeken voor onze 6 (8) kanjers. 

 

De laatste dag foto’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zo heeft iedere vakantieganger een herinnering gekregen, voor 

ieder stond er een persoonlijke noot op van Irene of Herman. 

 

Het besef dat het bijna afgelopen is komt helemaal dichtbij als de 

rekening komt van het afscheidsdiner in een prachtige pump. 

Geen van de dames kon hem aan, laat staan om er op te lopen. 

 

Tot slot nog een pagina met wat foto‟s en dan is het klaar af en over. 

 



De laatste foto’s……. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE UITSPRAKEN PAGINA 

 

 WE HEBBEN GELACHEN, GELACHEN EN VOORAL GELACHEN. 

 

 Ik werd steeds voor de gek gehouden door DE LEIDING!!!!! 
 

 Geweldige uitstapjes naar België, Duitsland en in Nederland. 

 

 Ik vond alles wel leuk, en heb veel gelachen en gewandeld. 

 

 Ik kon eindelijk goed Spaans spreken in de Pizzeria. 

 

 Genoten, „n poes geaaid met lange haren, een echte Pers. 

 

 Uitspraak van een zekere heer: “mag ik even wat zeggen”!!! 

 

 Mag ik een ratel biertje?? 

 

 Gaan we in de sluis terug weer omhoog? 

 

 Ik heb het in mijn rug, kan je ook masseren ? 

 

 Kan een glazen oog eruit vallen? 

 

 Enz enz enz enz enz enz enz e……. 



Het was een TOP vakantie, wie 

weet tot ziens allemaal………… 
 

Irene 
Herman 

 

 

 

 


