


Wie gingen er allemaal mee?    

Waar sliepen we?  

Bungalowpark Landal De Schatberg – Sevenum 

Wat een luxe! Flatscreens, sauna, zonnebank, 

bubbelbad, ruime kamers. 



Waar is dat feestje? Nou bij ons was dat feestje deze vakantie! Wat was het een geweldige 
week! Het begon allemaal op dinsdag 21 mei in Arnhem… 
 
Dinsdag 21 mei 
Claudia stapt in Arnhem op en heeft dus eigenlijk de langste vakantie van ons allemaal… Slim 
bekeken! Eric en Sigrid laden de bus in, doen alvast de eerste boodschappen en dan kan de 
reis beginnen. Op naar Veenendaal, want daar halen we de rest van de vakantiegangers op. 
Jolanda, Jurrien, Raymond, Bert en Patrick maken de groep compleet. In de bus wordt 
meteen kennis gemaakt en wat afgekletst. Iets gemeenschappelijks is al snel gevonden, we 
zijn allemaal gek op muziek! De eerste CD zit dan ook al snel in de CD-speler en swingen en 
zingen maar in de bus. De sfeer zit er goed in. 
 
Rond half twee komen we aan op onze vakantiebestemming in Sevenum. We hebben een 
prachtige vakantiebungalow op vakantiepark De Schatberg. Als we ons huis instappen, zijn 
we wel even verbaasd. Wat een luxe!! Hier kunnen we het wel een week uithouden, zelfs 
wel twee weken als dat zou mogen! Het huisje heeft een ruime woonkamer met een mooie 
televisie, een ruime keuken met alles erop en eraan en mooie slaapkamers. Maar dat is nog 
niet alles, op een aantal slaapkamers hangt zelfs een tv! En dan hebben we ook nog een 
sauna en een zonnebank in het huisje! We voelen ons de koning te rijk, hier zullen we wel 
gaan genieten. 

 
Nadat iedereen een kamer heeft uitgezocht is het tijd om wat uitgebreider kennis te maken 
met elkaar. We kunnen lekker even op het terras in de zon zitten. Dan gaan we op pad om 
het park te verkennen. We lopen een rondje langs mooie watertjes, we bekijken het 
zwembad en de winkeltjes. Bij Patrick en Bert begint het al te kriebelen, ze willen zwemmen! 
Eric duikt met de mannen het zwembad in, terwijl Sigrid in het huisje aan de slag gaat met 
koken. Gelukkig heeft ze aan Raymond een hele goede hulp. We eten een heerlijke macaroni 
met komkommersalade, smullen!  
 
Ondertussen is het hard gaan regenen buiten, als we het op Funpop maar droog houden! Na 
de afwas (tenminste de vaatwasser inruimen ), ploffen we op de bank. We drinken een 
bakje koffie/thee en kijken GTST. We maken plannen voor de rest van de week en dan zoekt 
langzaam iedereen zijn bedje op. Wat zullen we slapen na zo’n eerste dag! 
 



Woensdag 22 mei 
Iedereen heeft lekker geslapen. Jurrien is er als eerste uit en de rest volgt rond een uurtje of 
acht. We ontbijten rustig en maken ons klaar voor ons eerste uitstapje: Toverland! 
 
In de verte zien we de houten achtbaan al verschijnen… toch wel spannend hoor! Wie durft 
daarin? In Toverland is ontzettend veel te doen en eigenlijk willen we alles tegelijk! Het weer 
is niet super, maar we beginnen toch maar met alle attracties buiten. Het is in ieder geval 
droog! Als eerste gaan Bert, Patrick, Jolanda, Raymond en Eric in de Booster Bike, een 
motor-achtbaan. Claudia, Jurrien en Sigrid maken foto’s, tja… dat moet toch ook iemand 
doen? We hebben de smaak te pakken en lopen door naar de houten achtbaan Troy. Het is 
de langste en snelste houten achtbaan van de Benelux, dus dat belooft wat. Bert, Patrick, 
Jolanda, Raymond en Sigrid zijn de heldhaftige vakantiegangers. Wat een gave en snelle rit! 
Daar worden we blij van! Patrick, Bert en Claudia gaan daarna in de schipschommel, hier 
moet je echt een sterke maag voor hebben! Bert had pech en kreeg in het schip twee keer 
een waterstraal in zijn nek. Claudia en Bert gaan zelfs nog voor een tweede keer. Na het ritje 
begint het te regenen en gaan we naar binnen. We genieten van onze lunch, ook weer even 
warm worden. Na de lunch gaan we naar de volgende achtbaan, de Dwervelwind. Dit is een 
achtbaan die onderweg ook nog draait… pfff… Je moet er maar van houden! Maar ook hier 
gaan de stoere gasten en coole chicks weer in! Een ander hoogtepunt van de dag is de 
boomstam-wildwaterbaan. Een paar van ons halen een nat pak, maar wat is dit leuk! Om 
weer even op te warmen, drinken we binnen een warme chocomel met slagroom. Daarna 
gaat iedereen even zelf op pad. Er worden nog wat achtbaantjes meegepikt en vooral de 
boomstammen zijn populair. Patrick en Bert hebben er wel vijf keer in gezeten? Uiteindelijk 
halen ze Sigrid ook nog over en gaan we nog een keer met z’n allen. Claudia loopt met Eric 
en Sigrid binnen een rondje en oefent haar toverspreuk ‘Bami-salami’. Jaja… al snel heeft ze 
door dat we in dat toverhuis voor het lapje worden gehouden. Als afsluiting gaan we 
allemaal nog één keer in de Bobslee en dan is het echt tijd om naar huis te gaan… Jammer! 
We hadden nog wel een uurtje in Toverland kunnen blijven.  

 
 
 
 
 
  



Onderweg naar huis doen we boodschappen. Voor vanavond staan er pannenkoeken op het 
menu. Eric maakt een hele stapel, maar we hebben zo’n honger dat ze zo op zijn! Gelukkig 
hebben we nog een lekker toetje om onze magen helemaal te vullen. Na het eten 
organiseren we een relaxavond. Patrick en Bert gaan uitgebreid in de sauna, Jurrien pakt een 
bubbelbadje. De rest kijkt naar Nick en Simon op tv. Bij de koffie eten we lekker Limburgse 
vlaai. En zo gaat de avond weer snel voorbij! 
 

… Bert een akoestische tandenborstel heeft (naast zijn elektrische…)? 
… Patrick geleerd heeft dat hij nooit aan slagroom moet ruiken als Sigrid dat vraagt? 
… Jurrien sop in het bubbelbad heeft gedaan en dat er toen wat schuim teveel was? 
… Sigrid geen bubbelbad moet aanzetten als het nog niet helemaal vol is (waterexplosie!)? 
… Claudia alle liedjes van Nick en Simon mee kan zingen? 
… Raymond de beste kok van het hele stel is? 
… Jolanda een wereldrecord spelletjes spelen op de Ipad vestigt? 
… Eric de grootste koekenbakker van de vakantie is?  
 
Donderdag 23 mei 
Iedereen is er weer vroeg bij vandaag. Jurrien zet al lekker een pot koffie beneden en 
langzaamaan komt iedereen uit bed. Al hebben sommige mensen wat extra hulp nodig, daar 
komt dan de hulp van Raymond om de hoek kijken. Met zijn Ozzie Osbourne keihard door 
het huisje heen, komen ook de laatste uitslapers hun bed uit. Phoe, dat is wel even wat 
anders dan Jan Smit! Na een lekker ontbijtje pakt iedereen zijn zwemspullen. Na een 
stemronde willen jullie namelijk liever naar het zwembad dan naar de dierentuin. Goede 
keuze, want het weer is nog niet zo best. We rijden naar het tropische zwembad Meerdal, 
een mooi zwembad bij Centre Parcs. Het is een prachtig zwembad met veel zwembaden, 
glijbanen, wildwaterbanen en bubbelbaden. En niet onbelangrijk, het is er lekker warm!!  
 
We genieten vandaag met volle teugen en er wordt heel wat afgezwommen en gedoken. 
Patrick, Bert en Raymond struinen het hele zwembad door en staan regelmatig op hun 
handen onderwater. Zelfs het buitenbad wordt even uitgeprobeerd en zien we daar nu het 
zonnetje doorkomen? Bij Claudia is het bubbelbad favoriet, Sigrid gaat graag mee… Hebben 
we er nu zes keer in gezeten? Heerlijk! Ook de wildwaterbaan is een hele beleving. Ook 
Jurrien gaat mee, oei, dat was toch wel spannend! Gelukkig kan hij er om lachen achteraf. De 
stroomversnelling is meer ons ding, lekker ontspannend en genietend ronddobberen. 
Tussendoor eten we boterhammen of frietjes, want van zwemmen krijg je honger! Ook een 
lekkere softijs kan natuurlijk niet ontbreken. Dat zwemmen ook vermoeiend is, zien we aan 
Jolanda, zij zit aan het einde van de dag lekker te slapen in haar stoel. 

 
  



 
De dag vliegt voorbij en voor dat we het weten, moeten we alweer naar huis. Na een frisse 
douche rijden we naar Horst. Hier eten we in een wok restaurant. Ideaal, want iedereen kan 
lekker zelf pakken wat hij/zij lekker vindt. De kok maakt ter plekke lekkere gerechten voor je 
klaar. Smullen! Als klap op de vuurpijl is er ook nog een uitgebreid toetjesbuffet. Iedereen 
neemt het er lekker van. Met volle magen rollen we terug naar de bus en rijden we naar ons 
huisje. Na de koffie houden we een filmavond. We kijken Alvin and the Chipmunks, lachen! 
Met een drankje en een chipje erbij hebben we een gezellige avond.  
 
Vrijdag 24 mei 
Vandaag hebben we een uitslaapdag. En daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. Alleen 
Jurrien staat om 8 uur op, de rest ligt te slapen tot 9.30 uur en sommigen zelfs tot nog later. 
Heerlijk, uitslapen hoort ook bij een vakantie. We hebben ook een luxe ontbijt met heerlijke 
verse broodjes en croissantjes. Na het ontbijt wordt er wat gevolleybald in de tuin door 
Patrick, Bert, Raymond en Eric. Jolanda en Sigrid moedigen aan. Wat een talenten! Claudia 
staat nog lekker onder de douche. En zo genieten we van deze ochtend. 
 
Tegen het middaguur pakken we weer onze spullen en gaan we weer op pad. We reizen naar 
Roermond om te shoppen en souvenirtjes te kopen. We parkeren de bus bij de Outlet van 
Roermond. Een winkelcentrum met hele dure winkels; Armani, Gucci, Calvin Klein, etc. Leuk 
om te zien, maar niet echt iets voor ons. We wandelen dan ook op ons gemak door naar het 
centrum van Roermond. Het is een gezellig centrum en we boffen want het is ook nog eens 
Kermis! We gaan op zoek naar cd’s, kettingen, kaarten, etc. We lunchen in het zonnetje op 
het kermisplein. Nadat we in de V&D en de Blokker voor de meesten geslaagd zijn, pakken 
we een kermisattractie mee, de Speedway.  
 
  



In de Speedway krijgt Jolanda het ook nog voor elkaar om nog een extra rondje te winnen. 
En hup daar gaat ze nog een keer!  
We wandelen op ons gemak terug naar het busje, onderweg kopen we nog de laatste 
ansichtkaarten en postzegels en dan zijn we wel klaar met winkelen. 
 
Op de terugweg doen we boodschappen, Raymond scant meteen alle boodschappen zodat 
we dat niet meer bij de kassa hoeven te doen. Super handig! Vanavond hebben jullie zelf het 
menu bedacht; Tagliatelle met spekjes en roomsaus met ijs en verse aardbeien toe. Na het 
eten gaat iedereen weer even zijn eigen weg. Bert kijkt op zijn kamer een spannende film, 
Patrick rookt een peukje met de buurman en de rest kijkt naar ‘Bloed, zweet en tranen’ op 
de televisie. Wij zouden de jury zo over kunnen nemen met z’n allen! We duiken op tijd ons 
bed in, want morgen is het zo ver: FUNPOP!! 
 
Zaterdag 25 mei 
De wekker gaat op tijd vandaag. Maar volgens mij had niemand de wekker echt nodig, want 
iedereen staat op tijd naast zijn/haar bed. Helemaal klaar voor vandaag, helemaal klaar voor 
FUNPOP! Wat hebben we hier naar uitgekeken. Na het ontbijt laden we de bus in en gaan 
we op weg. We zijn lekker op tijd en kunnen nog een plekje uitzoeken voor onze partytent.  
En dan is het alleen nog maar genieten vandaag! Het weer zit mee en we zien zelfs het 
zonnetje. De volgende artiesten staan vandaag op het programma: 

 Free Style 

 Jim 

 Nielson 

 Miss Montreal 

 Corry Konings 

 The Kik 

 Jannes 
En tussendoor draait DJ Harald leuke plaatjes. De sfeer op het festival is fantastisch. We 
dansen en zingen de hele dag door. Bert, Patrick en Raymond maken nieuwe vrienden op 
het terrein, super gezellig om samen voor het podium mee te zingen met de artiesten. 
Claudia kan ook haar plezier niet op, haar verzameling met foto’s van artiesten is weer flink 
uitgebreid vandaag. En Jolanda en Jurrien genieten samen met volle teugen, ze hebben heel 
wat polonaises gelopen vandaag. 
 
Na de optredens delen verschillende artiesten foto’s en handtekeningen uit. Dit is zo leuk! 
Claudia mag stiekem toch nog een foto maken van Miss Montreal en Raymond geeft haar 
zelfs een dikke kus! Ook Jolanda kan Jannes een kus geven, wat bijzonder zeg! De wangen 
worden die avond niet gewassen… 
 
Naast de optredens van de artiesten is er nog genoeg te doen; silent disco, tatoeages laten 
zetten, straatartiesten, lekker eten! Het is echt een top dag. Bij de laatste artiest, Jannes, 
gaat het dak er nog één keer af en dansen we met de hele groep op het laatste nummer. 
Jammer dat deze dag zo ontzettend snel voorbij gaat! Maar het goede nieuws is, we hebben 
morgen nog een dag! 
 
  



  



We laden de tent weer in en gaan in Horst bij een gezellig eetcafé nog uiteten. We praten 
honderduit over vandaag, het is een gezellige boel. Terug in het huisje kijken we op ons 
gemak nog een voetbalwedstrijd. De ogen zakken langzaam bij iedereen dicht, het is toch 
wel vermoeiend zo’n festivaldag! 
 
Zondag 26 mei 
Hoera! We hebben weer een dag Funpop voor de boeg! Het weer ziet er alleen iets minder 
goed uit, dus we nemen de regenjassen mee. Duimen dat het meevalt! We zijn er weer 
lekker op tijd en missen dus ook vandaag helemaal niets van het programma. 
Vandaag staan de volgende artiesten op het programma: 

 Helemaal Hollands 

 Xander de Buisonjé 

 Lange Frans 

 Frans Duijts 

 Blaas of Glory 
Tussendoor vindt ook de talentjacht ‘FunFactor’ plaats en draait DJ Harald weer zijn platen. 
Het feest barst weer los! Met Helemaal Hollands aan het begin van het programma gaat het 
dak er meteen af, wat een mooi feest. Het optreden van Xander maakt ook veel indruk, wat 
een goede artiest. Helaas begint het tijdens het optreden van Lange Frans te regenen, maar 
dat deert ons als echte festivalgangers niets. Ook vandaag worden er weer veel foto’s en 
handtekeningen van bekende Nederlanders gescoord. Zo krijgt Bert een handtekening van 
Lange Frans en staat Claudia weer op de foto met Helemaal Hollands. We dansen wat af met 
z’n allen. 
 
Vandaag worden er ook tatoeages gezet. Raymond, Jolanda, Bert, Jurrien, Claudia, Eric en 
Sigrid gaan allemaal met een stoere print naar huis. 

 
 
 
  



Tussendoor gaan er ook nog enkele mannen op vrouwenjacht…. PetraPan is toch wel 
favoriet.  Aan het einde van de dag worden er zelfs nog telefoonnummers uitgewisseld en 
zagen wij nou ook een snelle kus op de wang voorbij komen?? (zal geen namen noemen… 
what happens on Funpop, stays on Funpop!). De dag vliegt voorbij en voordat we het weten 
is het alweer afgelopen.  
Jammer!!  
 



Moe maar heel erg voldaan ploffen we in ons huisje weer op de bank. We eten lekker makkelijk 
vanavond; soep met broodjes knakworst. De stoere en leuke verhalen vliegen over tafel. We zijn het 
er over eens, we hadden nog wel een week willen blijven! We hebben het zo naar ons zin! 
 
Na het eten pakt iedereen zijn tas in, want het is helaas weer bijna tijd om naar huis te gaan. Patrick 
en Bert nemen het er nog even van en gaan nog de sauna in. En ook Jolanda pakt nog een 
bubbelbadje mee. Dan is het toch echt tijd om naar bed te gaan… De laatste avond van deze 
fantastische week. 
 
Maandag 27 mei 
We staan op ons gemak op en pakken dan de laatste spullen in. We ruimen het huisje op en dan is 
het toch echt tijd om te vertrekken. Een aantal van jullie willen nog een weekje bijboeken, maar 
helaas, dat zit er toch echt niet in… De tassen worden ingeladen en de laatste inkopen voor 
onderweg worden gedaan. We zwaaien het huisje gedag en gaan op weg naar Veenendaal. Hier 
nemen we afscheid van elkaar. Het feestje zit erop, maar wat was het leuk! Volgend jaar weer!  
 
 
Lieve Bert, Patrick, Raymond, Claudia, Jolanda en Jurrien, bedankt voor deze fantastische vakantie. 
Wij vonden het in één woord geweldig!  
Dikke kus van Eric & Sigrid 
Tendens Vakanties 
 

 


