
 

 

 



Vrijdag 28 juni 2013. 

Enigszins verlaat komen we aan in Didam om Annemarie, Helga, Annie, Maria, 

Ingrid en Ilse te halen voor een vakantie in ’t Loo. Het is een hartelijk weerzien, we 

gaan nu voor de derde keer gezamenlijk op vakantie en zowel deelnemers als 

begeleidsters verheugen zich op de vakantie. 

Nadat alle rolstoelen, rollator, koffers en boodschappen in de bus staan nemen we 

afscheid van familie en begeleiders en gaan we richting Landgoed het Loo waar 

we om 16.00 uur arriveren. 

Na het inchecken gaan we allereerst koffie en thee zetten en daarna wordt de bus 

weer uitgepakt, de bedden opgemaakt,  kortom het gebruikelijke ritueel. 

En het is tijd om een hapje te eten:  

Champignon- en tomatensoep, broodje hamburger [met of zonder ui] en als toetje 

vla met banaan en slagroom. ’s Avonds wordt er weer naar hartenlust getekend en 

gekleurd. Na nog een drankje en chippies gaan we lekker slapen. 

 

Zaterdag 29 juni 2013. 

Na het ontbijt en de koffie, en ondertussen lunchpakketjes gemaakt, gaan we naar 

Elburg, ons eerste uitstapje. Elburg is een oude Hanzestad en er is vandaag feest 

in de stad. Bootdagen en het Elburger Mannenkoor “Kop van Ende” treedt op en 

later ook nog een dweilorkest uit Nijmegen. Het is ontzettend gezellig. Maar we 

beginnen de ochtend met koffie en gebak. 

  



 

 

De dames komen bekenden tegen, tot 
2x toe en Ilse kent een koorlid van het 
zeemanskoor. 
 
 

 



  

Inhaken en meedeinen op de zeemansliederen. Ook een aardige meneer uit 

Groningen/Hoogkerk doet gezellig mee. 

. 

Dan is het tijd om te vertrekken, nog een paar boodschappen in Elburg en we gaan 

weer naar ons vakantieverblijf. We hebben n.l . ook nog een avondprogramma. 

Thuisgekomen direct koken. 

We eten: gebakken aardappeltjes met broccoli en komkommer- en tomatensalade, 

kip met champignons en knoflook. En als toetje: vla met slagroom. Na deze 

heerlijke maaltijd gaan we naar Putten, naar een Openluchttheater waar “De 

Kersentuin”[van Tsjechof – de Russische schrijver]  wordt opgevoerd. 



Openluchttheater in het bos van Landgoed Schovenhors. 

We vertrekken nadat Janny de bus heeft geparkeerd door het bos naar de theater 

locatie vergezeld van een nogal vreemde ober, blijkt later een van de acteurs te 

zijn. 

Het stuk gaat over een Landgoed/tuin “de Kersentuin” die in financiële moeilijkheden verkeert, de 

eigenaresse heeft een royale hand van geld uitgeven en dartelt ondanks de problemen vrolijk in de 

wereld. Er zijn wel kopers maar die willen de tuin veranderen in een vakantiepark en dat wil mevrouw niet. 

Ondertussen probeert ze haar dochter uit te huwelijken aan een rijke projectontwikkelaar. De 

projectontwikkelaar is de zoon van een landarbeider van De Tuin maar heeft zich opgewerkt tot een rijke 

projectontwikkelaar. Het lukt niet om ze te koppelen, maar de projectontwikkelaar koopt uiteindelijk wel 

de tuin en ja, helaas hij gaat er een vakantiepark van maken. Iedereen keer t hem dan de rug toe.  EINDE. 

 



 

 
 

Na afloop hebben we nog een kopje koffie gedronken en daarna terug naar ons 

vakantiehuis. Nog een drankje en een hapje en daarna lekker slapen en is deze 

eerlijke dag ten einde gekomen. 



 

 

Zondag 30 juni 2013 

Als iedereen beneden komt dan staat de brunchtafel uitnodigend klaar. Er is 

natuurlijk een gekookt eitje, jus range, vers fruit, heerlijke vleeswaren en kaas. 

 

We doen het rustig aan en na de brunch gaan we richting Elspeet. We gaan naar 

Conferentiecentrum Mennorode waar de Braziliaanse zangeres Ceumar optreedt. 



 

Zang en gitaar Ceumar, Ben Mendes klarinet en sax en Elisabeht piano.  

Ceara komt uit midden Brazilië maar woont en werkt nu in Nederland. Ze vertelt 

iets over de salsa en andere vormen van muziek uit haar geboorteland. Ze heeft 

een prachtige stem en het wordt swingend, afgewisseld met rustige kinderliedjes. 

Al met al een prachtig concert. 

 

In de pauze is er een verloting. Bij het kopen van de toegangskaartjes kon 

iedereen z’n / haar naam op een papiertje schrijven, dubbel vouwen en in een 

mandje doen.  Er zou dan een cd van Ceumar verloot worden. 

De verloting: 



Wie is de gelukkige winnaar? Onze Ilse en ze is er dolblij mee. 

 

Aan het einde van het concert worden onze gasten uitgenodigd om te dansen en 

natuurlijk gaan ze ook met Ceumar op de foto [en Ilse moet natuurlijk de 

handtekening van Ceumar op haar CD]. Kijk en geniet. 

  
 

 



 

 

 

 



 

Annemarie komt voor het dansen haar rolstoel uit en ondersteund door Helga 

gezellig dansen, heerlijk om te zien. 

 

 

Na het concert drinken we nog iets op het terras van Mennorode en dan is het tijd 

om een hapje te gaan eten. En het wordt op veler verzoek Chinees. We gaan naar 

Oldebroek en genieten van een heerlijke Chinese rijsttafel. Het was smullen. 



 

We zijn rond negen weer op ons vakantieadres en de dames gaan onmiddellijk 

tekenen en kleuren.  

We kunnen terugkijken op een heerlijke vakantiedag. 

 

Maandag 1 juli 2013 

We hebben een rustige ochtend, na het ontbijt buiten op het terras lekker 

koffiedrinken. Vanmiddag gaan we naar Kampen, het wordt nodig tijd om o.a.  

kaarten te kopen. 

Kampen: Is een oude Hanzestad en ligt aan de benedenloop van de IJssel. Het 

heeft een autovrij centrum en ideaal om te winkelen. 

 

 

 

 

 



 

 



 

Nadat we alle kaarten- en sommigen ook cadeautjes wordt het tijd voor een 

terrasje. 

 

De bus staat nogal ver van het centrum en Janny gaat de bus halen en de dames 

kunnen voor het terras instappen. Service van de zaak. 



Onderweg eten we nog een boterhammetje of even dommelen: 

 

Terug op Het Loo gaat Lies met onze gasten de kaarten [helpen]schrijven en gaat 

Janny boodschappen doen voor het avondeten en brengt een nicht Meiny van haar 

mee die in Oldenbroek woont voor een kop koffie.  Maar dat wordt meer. Het is een 

gezellige ontvangst en ze blijft ook gezellig bij ons eten. 

 

 

Het menu: aardappelpuree en doperwtjes en broccoli, en zalm op de huid 

gebakken. Als toetje: chocolade- en vanille vla. 



Na het eten wordt het nog gezelliger: Onze dansmariekes zetten weer hun beste 

beentje voor.[ Er wordt gedanst op de muziek van Het Elburger Mannenkoor. 

Maria, Ilse en Ingrid hebben n.l.  en CD gekocht]. 

 
Nadat Janny Meiny weer thuisbrengt wordt er weer volop getekend en gekleurd tot 

bedtijd. Weer een dag om. 

 

Dinsdag 2 juli 2013 

Vandaag gaan we na het ontbijt en de koffie naar Paleis Het Loo. 

 

 

 

 



De entree: We lopen eerst binnen in de koninklijke stallen en vervolgen onze weg 

via de lange oprijlaan naar het Paleis. We hebben natuurlijk ook even binnen 

gekeken, maar met al die liften, trappen was dat niet zo handig. 

 

Deze speelgoedauto van Koning Willem Alexander is gemaakt door Prins Claus. 



Via het winkeltje gaan de naar de tuin: Een impressie: 

 

De prinsessen van Landgoed het Loo op de foto met een deel van de hofhouding 

van Paleis Het Loo. 

 

Annemarie heeft zich inmiddels het “zwaaihandje” van een koningin aangemeten 

en dat kun je ook wel zien. Toch! 



 

 

Ondertussen wordt het tijd voor een drankje en gebak. 

 

 



Daarna gaan we richting de bus, maar een paar dames gaan per koets naar het 

parkeerterrein.

 

Weer thuisgekomen gaan Jannie en Ilse nog even boodschappen doen voor het 

avondeten. 

En wat eten we vandaag: Spaghetti bolognaise met tomaten/kommersalade en als 

toetje lekkere yoghurt met kersenjam. 

’s Avonds wordt er weer getekend en gekleurd. We kunnen weer  terugkijken op 

een mooie dag. 

 

Woensdag 3 juli 2013. 

Na ontbijt en koffie gaan we vanmorgen naar een fruittuin in de buurt. Behalve vele 

fruitbomen hebben ze ook kippen en varkentjes en een leuk winkeltje. Even 

genieten van het buitenleven. Het is er rustig zodat we alle ruimte hebben om 

rustig rond te kijken. 

Er staan ook speeltoestellen maar alleen Janny waagt zich hieraan onder  het 

toeziend oog van….. 



 

 

Hierna terug naar huis voor een boterhammetje en dan gaan we Meiny halen om 

gezamenlijk naar de Braderie in Oldebroek te gaan. Het is er gezellig druk en er 

valt veel te zien en er is veel muziek.   



Mevr. Met een grabbeljurk, wat zou daar toch inzitten. Het orkest speelt speciaal voor ons een serenade. 

 

Het beg int een beetje te miezeren en we gaan “de kroeg” in met z’n allen. 

 

Nadat we zo ongeveer alles hebben gezien brengen we Meiny  naar huis en ook wij 

gaan terug naar ons Landgoed. We zijn wel een beetje moe van het geslenter en 

zijn blij weer thuis te zijn. En zoals gebruikelijk gaan de dames na het avondeten 

weer tekenen en kleuren. 

 

Donderdag 4 juli 2013. 

Al weer de laatste dag om iets gezelligs te gaan doen met z’n allen. Vandaag gaan 

we naar Garderen naar een beeldentuin. In deze beeldentuin heeft men elk jaar een 

thema voor zandsculpturen. En dit jaar is het “Ik hou van Holland”. 



 

Een klein overzichtje van al het moois: 

 

 





 

 

 



Na het buitengebeuren te hebben bekeken moeten we natuurlijk ook nog even in 

het leuke winkeltje kijken. En er worden weer leuke cadeautjes gekocht, het is niet 

bij te houden wat er wordt gekocht. Maar smaak hebben de dames zeker! 

Ondertussen krijgen we allemaal trek en we gaan richting Landgoed Het Loo , waar 

we in het restaurant met prachtig uitzicht gaan eten.  

 

 

 



 
Als iedereen een keuze heeft gemaakt 
worden deze heerlijke gerechten 
geserveerd. Smakelijk eten! En het 
heeft heerlijk gesmaakt. 

 

In ons vakantiehuis praatten we nog wat na over de gezellige dagen en Annemarie 

bedankt namens alle dames de begeleiding. Janny en Lies bedanken de dames 

voor hun gezelligheid en vooral ook hun humor. We kunnen terugkijken op een 

heerlijke vakantieweek. 

Ondertussen zijn de koffers gepakt, want tja morgen gaan we weer naar huis. 

 

Vrijdag 5 juli 2013. 

Omdat we om 10.00 het vakantiehuis moeten verlaten eten we boterhammetje uit 

het vuistje. Ondertussen wordt de bagage weer in de bus gepakt en even over 

10.00 vertrekken we, nadat we hebben uitgecheckt, richting Didam,  waar ouders 

en begeleiders al klaar staan. En we hebben nog even de leuke appartementen van 

Ilse en Ingrid bewonderd. En dan is het tijd om afscheid te nemen. 



En misschien zien we jullie terug op de jaarlijkse reünie , de eert zaterdag in 

november, nader bericht hierover volgt. 

Met lieve groet, 

 

Janny de Jong en Lies Udema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



 

Op de badplank –dat is ontzettend handig en een aanrader om mee te nemen- 

  
 



 
 

 

 

 

 



 

 

 


