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Even voorstellen: 
 

  Ruud       Ageeth     
 

 Charly      Gerwin  
 

 Simone        Remy  
 

 Heidi                            Gerrit  
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-Vrijdag 28 juni 
Vandaag gaat onze vakantie dan echt beginnen. 
Onze groep bestaat uit Remy Smit, Gerwin van Beckhoven, Charly de Gier, 
Ruud de Jong, Simone Heemskerk, Ageeth Mulder, Heide van de Craats en 
Gerrit Hiddink.  
Op het Landal Park Klein Ruwinkel in Scherpenzeel staat  een luxe 10-persoons 
bungalow voor ons klaar, met een grote woonkamer en keuken, 5 slaapkamers 
en 2 grote bad kamers. 
Heidi en Gerrit gaan met de bus naar Scherpenzeel en hebben dus mooi kans de 
eerste boodschappen al te doen. Alle anderen gaan rechtstreeks.  
De eersten zijn er om 4 uur. Met de familie en de chauffeurs drinken we 
gezellig koffie, want ze hebben al een aardige rit achter de rug.  
Daarna worden de kamers ingericht en wordt het tijd om te koken.  

 
 
Ageeth help met het klaarmaken 
van de salade. 
Onze eerste  warme maaltijd 
smaakt voortreffelijk. 
 
 
 
 
 

 
 
Gerwin is fan van Goede Tijden Slechte Tijden, 
dus dat kijkt hij fijn samen met Heidi.                                                            
 
 
 
 
De anderen maken een wandeling  door het park langs de grote vijver, een 
kleine dierentuin en een speeltuin. Ageeth vermaakt er zich prima  op de 
draaimolen. 
Dan is het tijd voor de koffie, wat fris en een wijntje voor Simone (dat smaakt 
wel erg lekker, zegt ze). 
Tussen 10 en 11 liggen de meesten al lekker onder de wol. 
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-Zaterdag 29 juni 
Na een goede nachtrust staan we op tijd op, zo tussen 7:30 en 8:00. Alleen Ruud 
snurkt lekker door tot wel 9 uur.  Na het douchen aan het ontbijt. Gerwin heeft 
de hele week gelijk als hij zegt: mooi weer vandaag hè.  
Om 11 uur gaan  we naar het “Oude Ambachten en Speelgoed Museum” in 
Terschuur, wat maar een kwartiertje rijden is.  

  
Een mooi kleinschalig museum, waar we veel plezier hebben met z’n allen. De 
oude brillen en ook de pruiken vallen goed in de smaak. Hier is ook het Bassie 
en Adriaan museum en daar zijn sommigen bij na niet weg te slaan, zo leuk is 
dit. Bij de dokterspost blijkt dat Gerwin en Simone bijzonder goed zijn in het 
reanimeren. 
Het is intussen prachtig weer geworden en het zonnetje komt er lekker door.  
Om 1 uur eten we buiten op het terras onze eigen broodjes, met een heerlijke 
kop soep of een broodje kroket er bij. Daarna naar boven naar de spelletjes. Ook 
is er allerlei mooi speelgoed, zoals rijdende treinen, puzzels, poppen en zijn er 
oude spelen. Simone en Ruud zijn goed in het sjoelen en het schijvenspel. De 
vele poppenkamertjes zijn ook  erg leuk.  
Aan het eind van de middag met onze bus naar het centrum van Scherpenzeel, 
waar ansichtkaarten worden gekocht en boodschappen gedaan bij de Aldi.  
Vanavond staan overheerlijke pannenkoeken met appel, rozijnen en nog veel 
meer lekkers op het menu.  

       
We hebben elkaar vandaag wat beter leren kennen in de groep en het blijkt dat 
het onderling heel goed klikt. Er wordt lekker veel lol gemaakt, we genieten 
allemaal  al volop van deze vakantie.  
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-Zondag 30 juni 
Op tijd uit bed en aan het ontbijt. Het is heerlijk weer. Vandaag staat het 
Safaripark de Beekse Bergen op het programma.  
Om half elf beginnen we met de safari in onze eigen bus. Het is net of we in 
Afrika zijn. We zien heel veel dieren.  

                         
Zeker de giraffes waren bijzonder leuk. Ze staan midden op de weg en likken 
met hun grote tong over de auto’s. Het lijkt wel of ze een wasstraat hebben voor 
de auto’s en de safaribussen.  

   
Verder zien we leeuwen, tijgers, buffels, neushoorns, olifanten ooievaars, 
struisvogels en nog veel meer dieren.  

Gerwin wil heel graag op de boot, wat we aan 
het eind van de middag doen. Heerlijk zo’n 
tochtje over het water turen naar de dieren. 
Met de kop in de wind en al deinend valt 
Remy zelfs in slaap op de boot. 
 
Nog een lekker ijsje op het terras en daarna 
terug naar Scherpenzeel. 
 

We maken het ons gemakkelijk met het avondeten; buiten op ons terras krijgen 
we frietjes met een kroket of frikandel en nog  een toetje. Heerlijk weer om 
buiten te zitten.  
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-Maandag 1 juli 
Het is vakantie, dus vandaag  uitslapen voor wie dat wil. Ruud hield het zelfs  
vol tot half 10. Daarna allemaal onder de douche. We nemen de tijd voor een 
uitgebreid ontbijt. 
’s Middags naar Amersfoort. Eerst een terrasje op in het mooie centrum. We 
krijgen koffie of chocolade met slagroom en een lekkere appelvlaai.  

  
 
De meesten hebben wat leuks gekocht. Ruud koopt een mooie CD / DVD van 
Madonna en Gerwin een mooi boek van Michael Jackson.  

                           
 
Dan wordt het tijd om wat boodschappen te doen bij de Aldi  in Scherpenzeel 
en om te koken. Ons menu: broodjes  met veel shoarma vlees, een salade en een 
lekker toetje met slagroom. 
Na de koffie maken we het nog gezelliger in de kamer. De open haard wordt 
aangestoken, zetten de stoelen en banken voor de tv, chips en een drankje er bij.  

 
We kijken we met z’n allen naar de film  
Shrek 3. Een prachtige en spannende film.  
 
 
En dan is het al weer tijd om naar bed te gaan. 
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-Dinsdag 2 juli 
Vandaag is het dubbel feest want  is Remy jarig en we gaan naar de Efteling. 
Dus allemaal vroeg opstaan.  

         
Natuurlijk wordt er voor Remy gezongen, krijgt hij een cadeautje van ons en 
ook van het Landal Park.   
We willen we graag op tijd bij de Efteling zijn. Dat lukt, in een versierde bus 
naar Kaatsheuvel  waar we om 10 uur aankomen.  

                 
Het wordt een prachtige dag. We zijn in veel attracties geweest, zoals de Fata 
Morgana, Vogel Rok(8-baan in het donker), Draaiende Ketels,, Pagode 
(vliegende Thaise Tempel, waar bij je het hele park kunt overzien),  de 
Gondoletta (boottocht),  Python (8-baan), De Vliegende Hollander, (duistere rit 
in een spookschip), Joris en de Draak (houten 8-baan), Pirana (wildwaterbaan, 
waarbij je toch nat wordt, maar dat geeft niet want het zonnetje schijnt al 
aardig), Bobbaan, Droomvlucht, Villa Volta. Het is met name heel knap van 
Remy en Charly, maar ook van Gerwin Simone, Ruud en Ageeth dat jullie ook 
in deze attracties durven. Dit is echt genieten. Als afsluiter zien we de 
watershow” de Aquanura”.  

 
 
 
 
 
We komen wat laat aan het 
avondeten in onze bungalow, 
maar dat is niet erg, het was een 
mooie (verjaar)dag. 
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-Woensdag 3 juli.  
De meesten slapen uit, alhoewel Charly en 
Remy toch nog vroeg waren.  Daarna een 
uitgebreid ontbijt.  
Vandaag doen we het wat rustiger  aan. Met de 
gehuurde skelters kunnen Ruud, Simone, 
Ageeth en Gerwin zich uitleven. Ze verkennen 
het hele terrein en houden en soort formule 1 
race wedstrijd.  
 

          
Daarna met z’n allen in het zwembad, wat we bijna voor ons alleen hebben.  
Het blijkt dat er een paar echte zwemliefhebbers in de groep zitten. 

Zelfs Charly gaat na wat aandringen met zichtbaar plezier in het zwembad. We 
laten ons verwennen met een lekker drankje in het zwembad. 
Het rijden in de bus vindt Charly schitterend, maar de anderen ook. Dus pakken 
we aan het eind van de middag de bus en rijden een eind door het buitengebied. 
Het is een groot feest voor Remy,  Charly en de anderen, zeker bij de 
verkeersdrempels. 
Daarna met z’n allen nog wat boodschappen doen in Scherpenzeel.   
We moeten op tijd terug zijn, wat om half zes komt onze topkok Luke, die 
vanavond speciaal voor ons kookt. 
Het ruikt meteen al verrukkelijk. Het is een luxe dat we zelf niet hoeven te 
koken. We krijgen een romige tomatensoep, gebakken aardappeltjes, 
kippenpootjes, salade en een toetje met slagroom na.  

 
Een applausje voor onze kok Luke. 
 
 
’s Avonds maken we het weer gezellig in de 
huiskamer en mogen van Ruud naar zijn nieuwe 
DVD van Madonna kijken. 
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-Donderdag 4 juli 

     
Voor vandaag staat het Dolfinarium op het programma. Dat betekent op tijd op 
staan, dan douchen, ontbijten en om 10 uur op pad naar Harderwijk.  Het weer 
is prima en het is niet bijzonder druk in het Dolfinarium.  
Er zijn allerlei shows. De mooiste en grootste show is “DolfijndoMijn  “Aqua 
Bella” in het grote theater. Een prachtige show met dolfijnen die allerlei 
kunstjes doen. Ze maken salto’s, spelen met een bal en maken hoge sprongen. 

  
De kindervoorstellingen zijn ook erg mooi, zoals “Wally en zijn vriendjes” , 
waarbij een zeemeermin toch kan dansen en springen met de kinderen.  

              
 
                                                                  

De show  “de Piratenbende” in het 
Zotte Zeeleeuwentheater valt ook erg in 
de smaak. Het is een spannende 
voorstelling met piraten die er op los 
roven, maar de zeeleeuwen blijken  
echte helden te zijn en helpen de 
piraten te pakken. Ageeth vermaakt 
zich ook prima in de speeltuinen.  
 

 
We komen allemaal een souvenir als aandenken aan het Dolfinarium. 
Om 5 uur terug naar Scherpenzeel, waar we gereserveerd hebben in restaurant 
de Sphinx. We hebben er heerlijk en uitgebreid gegeten; soep, broodjes, pizza’s, 
spare ribs,frietjes, salade enz.  
De reis terug naar ons huisje is helaas de laatste rit met ons allen in onze bus. 
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-Vrijdag 5 juli  
 
Wat jammer, de vakantie zit er al weer op. Douchen, ontbijten en daarna de 
koffers pakken.  
Ageeth, Ruud en Simone worden om 10 uur al weer opgehaald.  
Tijd om afscheid te nemen.  
We hopen elkaar zeker weer te zien op de reünie op 2 november. Gerwin zetten 
we af in Veenendaal, Remy en Charly gaan mee tot Arnhem. 
 
Wat hebben we met z’n allen een fantastische week gehad. Iedereen heeft er aan 
meegewerkt om er wat moois van te maken. De sfeer in de groep was erg goed. 
We hebben samen veel leuke dingen gedaan, hebben gelachen, lekker gegeten 
en natuurlijk  genoten van de pretparken en de dierentuinen. 
 

 
 
 
Tot ziens op een volgende Tendens vakantie.    
 

                                                                                       


