
 

Hollandse gezelligheid 
8-15 augustus 

 
Paul, Tanya, Angela, Feddy, Idith, Jan, Peter en Ramona 
 

  



Maandag 8 augustus 

Rond 11:00 vertrokken Paul, Feddy Peter en Ramona vanuit Arnhem richting Veenendaal. 

Bij de Mac Donalds hebben we Angela en Idith opgehaald. De navigatie ingesteld, de motor 

gestart, de reis naar Hollandse gezelligheid is begonnen! 

 

 

Na zo’n 150 km kwamen we aan bij onze bestemming, Julianadorp. Nadat we wat 

boodschappen hadden gedaan bij de Jumbo zijn we doorgereden naar het park. Bij de 

receptie hebben we Jan opgehaald en natuurlijk de sleutel van ons vakantiehuisje.  

Het huisje bestond uit 4 ruime slaapkamer waar we in tweetallen hebben geslapen. Op de 

beneden verdieping 1 slaapkamer, waar Peter en Ramona sliepen, een badkamer en een 

ruime woonkamer met open keuken. Op de eerste verdieping zat nog een kleine badkamer 

met wc en 3 slaapkamers. Feddy en Angela, Idith en Tanya en Paul en Jan sliepen samen 

op 1 kamer. Ook was er een sauna, zonnebank en bubbelbad aanwezig. 

 

Eenmaal aan de koffie heeft Peter Tanya opgehaald bij de receptie, waarna we lekker met 

z’n allen hebben zitten kletsen over de ervaringen met Tendens en de verwachtingen van 

deze vakantie. 

 

 

 

Peter heeft verteld wat de planning van de 

week zou zijn, waar iedereen erg 

enthousiast van werd. Idith en Ramona 



hebben ’s avonds pasta gemaakt met saus. Nadat we lekker hebben gegeten met z’n allen 

hebben we nog even Olypische spelen gekeken, Feddy heeft lekker zitten kleuren en 

Ramona heeft Idith haar nagels gelakt. 

 

Na het eten zijn we nog even bij het strand wezen kijken. Het was lekker weer en we wilden 

met z’n alle nog even lekker uitwaaien. Dat is goed gelukt! Wat was dat lekker. 

 

 

 

 

 
 



Omdat we de volgende ochtend op tijd naar Sprookjeswereld wilden vertrekken besloot 

iedereen op tijd naar bed te gaan.  

Dinsdag  9 augustus 

 

De wekker gaat, iedereen ontwaakt, even wassen, koffie drinken. Samen lekker ontbeten. 

We hebben er allemaal veel zin in, de week duurt nog heel lang en het is nu al super leuk! 

 

Hup de auto in! We gaan naar sprookjeswereld! Na een klein uurtje rijden kwamen we aan 

bij Sprookjeswereld. 

 

We hebben een hoop sprookjes voorbij zien komen en er waren veel mooie beelden die we 

in huisjes hebben mogen bezichtigen. Er heerste al meteen een hele leuke sfeer. Op de foto 

hierboven links zie je een aantal beelden. Deze stonden in eerste instantie stil. Op het 

moment dat je een van de stenen voor het beeld plaatsnam, ging het beeld voor je zingen.  

Ook tijdens de wandeling langs alle sprookjes kwamen we bij een huisje waar je naar binnen 

kon. Hier stonden beren te zingen ‘Welkom in Sprookjes wonder wereld’. Een dansje was al 

snel gedaan. 



 
Ook klein duimpje was er! (Paul) 

 

We zijn tegen de middag het Heksenhuis in geweest. We moesten even in de rij wachten 

maar daarna kregen we een verhaal te horen over een heks. In de tweede zaal mochten we 

plaatsnemen in een simulator. Deze zou gaan bewegen waardoor het zou lijken alsof we zelf 

zouden vliegen door het park. Onder leiding van de heks kregen we het hele park te zien van 

boven af. Soms leek het heel snel te gaan. Paul vond het in het begin een beetje spannend 

maar na afloop vond hij het stiekem toch wel heel leuk en waren wij en hijzelf vooral trots op 

hem. 

Even een plaspauze! We hebben een broodje gegeten en een stukje gelopen door het park 

waar we bij een andere show aankwamen. Dit was een poppenshow. Na de show zijn we 

naar ‘de bank’ gegaan. Daar hebben we de volgende foto’s gemaakt. 

 



Ook Peter en Ramona zijn even op de foto gegaan. Gemaakt door Idith.  

 

Na ons fotomomentje zijn we doorgelopen naar het treintje. Hier hebben we twee rondjes in 

gereden omdat we niet meer zeker wisten of we alles gezien hadden. Dit was even een 

momentje van ontspannen, hoewel het best fris was. Tot slot hebben een paar van ons een 

auto gereden!  

 

Eenmaal terug in het huisje hebben we allemaal even wat voor ons zelf gedaan. Rond 

etenstijd zijn we naar de pizzeria gereden, Peter zou koken!  

Een heel leuk, gezellig tentje op zo’n 5 minuten rijden van het park. Hier hebben we met z’n 

allen lekker pizza of pasta uitgekozen, een lekker drankje besteld en gezellig zitten kletsen. 

Wat een onwijs mooie gesprekken komen er los tijdens zo’n momentje samen. 

De pizza’s waren enorm! En de pasta was nog groter! We hebben onze buikjes vol gegeten 



en ja…. We hadden BIJNA allemaal ons bordje netjes leeg gegeten.

 

Na het eten zijn we naar het huisje gereden. We hebben nog even koffie en thee gedronken 

en Olympische spelen gekeken. Velen van ons waren best wel een beetje moe van de leuke, 

drukke, intensieve dag. Dus al gauw lagen de meeste van ons op bed. 

Woensdag 10 augustus 

 

Lekker weer samen aan het ontbijt. Stokjespap, havermout, boterhammetje een bakje koffie. 

Wat een goede start van de dag. Dat moet ook wel, wat Idith is jarig! Hoera Hoera! 

Na het eten heeft Ramona het haar van Idith gedaan. Ze had een prachtige jurk aan en haar 

make-up dat goed. Helemaal klaar voor weer een mooie dag! Lunchpakketje mee en gauw 

de auto in! 



Rond 10:30 zijn we richting het bakkersmuseum gereden. Het was een prachtige ochtend en 

zelfs een beetje warm.  

Toen we eenmaal bij het museum waren heeft Peter de kaartjes gekocht en konden we 

doorlopen naar de volgende ruimte. Hier stonden prachtig oude materialen opgesteld die 

vooral vroeger in de bakkerij werden gebruikt. Een deurtje verder konden we zien hoe de 

bakkers van nu nog steeds bakken. Wat een heerlijke geur! Gauw een kijkje nemen. 

 

De twee mannen rechts op de foto hebben laten zien hoe je gevulde koeken maakt. We 

mochten allemaal even helpen!  

 
 

De koeken de oven in en dus was het tijd om het museum verder te verkennen. Veel 

vormpjes, potjes, kruiden en taarten konden we bekijken. Er was zelfs een ruiktest waar je je 

eigen kennis kon testen. 

We zijn naar boven gegaan waar we onze koeken konden versieren. Een beetje glazuur, 

snoepjes, een zakje en klaar om opgegeten te worden! 



 

 
Aan het einde van de tour hebben we wat gedronken met natuurlijk een lekkere koek erbij. 

Nog even een rondje door het stadje. De een koopt kaarten de ander een etui en weer een 

ander koopt dvd’s. We hebben het geld goed besteed. 



 
 

Onderweg naar huis hebben we in Den Helder nog even een rondje gelopen. Hier hebben 

we ook een aantal kaarten gekocht. Omdat Idith jarig was, wilde ze graag trakteren. We 

hebben bij de Albert Heijn twee lekkere taarten gehaald om bij de koffie en thee die avond op 

te eten.  

Eenmaal bij het huisje hebben we allemaal even tijd voor onszelf genomen. Tanya en Peter 

zijn naar de winkel geweest voor boodschappen en de rest zat heerlijk in de tuin te genieten 

van de zon. Onder het genot van een biertje en een muziekje hebben we heerlijk met elkaar 

gekletst. Ook hebben Paul, Idith en Ramona even de speeltuin uitgeprobeerd omdat 

Ramona dat graag wilde ;-). 

                           

              



Omdat Idith jarig was hebben Idith en Ramona heerlijke pannenkoeken gebakken. Na 1,5 

uur bakken waren er genoeg en konden we lekker smullen! En ja, er moest nog een plekje 

over blijven voor taart! Na het eten hebben we gezamenlijk afgeruimd en hebben we lekker 

op de bank gehangen en zitten kletsen. Er kwamen weer mooie verhalen los. Ook werd er 

met enige regelmaat gezegd dat iedereen de vakantie zo leuk vond en de groep ook zo fijn 

vond. Het verbinden is een van de mooie dingen die kunnen ontstaan tijdens dit soort 

reizen.Tendens vakantie waar je vrienden maakt! 

 

Natuurlijk moesten we nog even zingen voor de jarige en een lekker taartje eten! Dit hebben 

we natuurlijk even gedaan. Idith wilde graag nog even in het bubbelbad en dus heeft 

Ramona deze voor haar vol laten lopen. Peter heeft samen met Feddy kaarten geschreven, 

ook Jan heeft dit gedaan. Angela heeft een boekje gelezen, Paul heeft lekker op de bank 

Olympische spelen gekeken en Tanya ging puzzelen. Iedereen kon zichzelf prima vermaken. 

Het was weer een zeer geslaagd dag. En zoals Jan al zei “we zitten alweer op de helft”.  

 

 

 

Donderdag 11 augustus 

 

Vandaag begint de dag alweer goed! We zijn extra vroeg opgestaan omdat we de boot naar 

Texel nemen! Deze wilden we zo vroeg mogelijk nemen zodat we de hele dag hadden om 

het eiland te verkennen. Tijdens het ontbijt zagen we al dat het niet echt lekker weer zou 

worden vandaag. De jassen dus in de tas, lunchpakketje mee en hup… weer de bus in! 

 



Op de boot met de bus, even uitwaaien en genieten van het uitzicht. Helaas niet zo lang 

want de bootreis duurde maar 25 minuten. Eenmaal op Texel hebben we besloten eerst naar 

de vuurtoren in het noorden te rijden. Een prachtig strand, hei, duinen, echt een fijne plek. 

Helaas was het toch wel een beetje fris. Hoewel voor Angela was dit juist wel fijn. 

 
 

 

 

Wat een groot ding eigenlijk! 

 



 
Duwen jongens! 

 
Nog even een fotomomentje! Op naar de zeehonden! 

 



Vrijdag 12 augustus  

 

Vandaag gaan we garnalen vissen! Weer vroeg op! Lekker ontbijten en hup weer in de bus! 

Eenmaal in de bus begon het wat te regenen. Gelukkig hebben we allemaal een jas bij ons. 

Eenmaal in de haven aangekomen was het gelukkig droog. We moesten nog even wachten 

voordat we de boot op konden.  

 

Op de boot hebben we kennis gemaakt met de bemanningsleden en de hond “Jack”. Ook hij 

ging mee. Na een lekker bakje koffie/thee, om op te warmen, zijn we richting de Waddenzee 

gevaren. Hier begon gelukkig de zon wat meer te schijnen en hebben we heerlijk genoten 

van het water en de wind. Een van de bemanningsleden verteld onderweg over de zee, de 

vissen, vogels en in de omgeving. We mochten gebruik maken van een verrekijker en 

konden ook het garnalenvissen goed volgen. Alles was goed te zien en het was niet zo druk 

op de boot. 



Nadat het net weer was opgehaald werden de krabben, visjes en andere zeedieren 

gescheiden van de garnalen. Deze werden in een bak op de boot uitgestald om te bekijken 

en, voor de liefhebber, even te voelen. Paul was meteen erg enthousiast en wilde graag alles 

van dichtbij bekijken. Alle anderen waren wat voorzichtiger en bewonderden alle dieren 

graag, van een afstandje.  

 

De garnalen werden gewassen en vervolgens gekookt. We mochten allemaal proeven. Het 

pellen was wel even een werkje! Na afloop kregen we ieder een zakje mee om thuis nog 

eens lekker na te genieten.  

Na ruim 2 uur te hebben gevaren gingen we weer richting het huisje. Hier heeft iedereen 

weer even tijd voor zichzelf gehad. De een deed een puzzel, de ander keek tv of deed even 

een dutje.  

 

Rond etenstijd zijn we richting de Mac Donalds gereden. Hier hebben we allemaal een menu 

uitgekozen en heerlijk patatjes gegeten onder het genot van een milkshake of ander drankje. 

 

Na het eten zijn we nog even 

naar het strand gegaan, hier 

hebben we een korte wandeling 

gemaakt en even in de heerlijke 

zon gezeten. Nog even een 

groepsfoto. We waren met z’n 

achten…. Tel jij ze allemaal?  

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 13 augustus  

Het is weekend! Dat betekent uitslapen! Dat heeft iedereen wel verdiend na een intensieve 

week. Wat later ontbijten en lekker op ons gemakje wakker worden is toch wel erg fijn! 

 

Vandaag gaan we naar Fort Kijkduin.  

 

 

Bij Kijkduin hebben we een mooi museum bezichtigd. Er zat hier een stukje zeeaquarium bij 

waar we de roggen konden aaien en mooie zeepaarden hebben kunnen zien. We zijn zelfs 

door een haaientunnel gelopen!  

 

Na Kijkduin zijn we even langs Den Haag gegaan om nog even wat boodschappen te doen. 

Eenmaal thuis hebben we ieder lekker onze eigen tijd ingevuld. Ook was daar natuurlijk weer 

de Olympische spelen! Feddy heef een mooie mandala gemaakt. 

 

Aan het eind van de middag zijn we richting een wok restaurant gereden, wat ongeveer 5 

minuten rijden van het huis aflag.  



 

We moesten zelf voor ons eten lopen maar we mocht alles pakken wat er klaar gemaakt 

was. All you can eat! Er kon gekozen worden voor wokken of een lekker stukje vis of vlees 

van de gril. We hebben lekker gegeten en gezellig gekletst.  

 

Zondag 14 augustus  

Het is, gelukkig, nog steeds weekend. Dat betekent dat we nog een hele dag hebben om 

gezellige activiteiten met elkaar te doen. Maar eerst nog even lekker uitgebreid ontbijten met 

een eitje en een lekker glaasje jus! 

 

Ons laatste uitje van deze heerlijke vakantie. We zijn vandaag naar een dierentuin geweest. 

We hebben veel mooie dieren gezien waaronder apen, vogels, lama’s en kalkoenen. Peter 

kon deze heel goed na doen! Het leuke was, dat de kalkoen meteen geluid terug maakte. 

Ook de uilen waren erg in trek bij de vakantiegangers. We zijn verschillende veren gaan 

verzamelen. 



 

Idith had vandaag wat last van haar benen, we konden gelukkig een rolstoel lenen waardoor 

ze alles toch kon zien en een beetje kon genieten zonder pijn. Het park was best groot 

waardoor Angela en Jan even aan een tafeltje zijn gaan zitten om uit te rusten. De anderen 

liepen het rondje af. Zij hebben plaats genomen op een terrasje en Ramona is Angela en Jan 

gaan halen om hen te vergezellen. Hier hebben we een kopje thee/koffie genomen en 

kregen een plakje cake erbij. Na een plaspauze zijn we richting de uitgang gegaan. 

 

Eenmaal bij het huisje hebben we nog even lekker van de zon kunnen genieten. Heerlijk!  

Tot slot hebben we een broodje hamburger gegeten en Paul en Idith een kaasburger. Als 

toetje lekker meloen gegeten en een bakje koffie/thee toe. 

’s Avonds is iedereen weer op tijd naar bed gegaan omdat we de volgende dag, helaas, 

weer richting huis moesten. 

 

Bedankt voor een super fijne week! 


