
 

Reisverslag 

Paardrijvakantie Hoenderloo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dag 1: Vrijdag 26 juli 2013 

Wat een warme dag! Gelukkig mag dat de pret niet drukken want we gaan op vakantie. Na 

een warm ontvangst door Jans, oftewel oma (de eigenaresse van het terrein) en Marcel (de 

meneer die de paardrijdlessen verzorgt), met een kopje koffie is het tijd om de tassen naar 

de tenten (voor de mannen en Margret) en naar de zolder (voor de dames) te brengen en de 

bedden op te maken. Ook de boodschappen moeten worden gedaan en daar helpen 

Margret, Loes en Michiel gelukkig mee want voor 9 mensen heb je toch een hoop spullen 

nodig. De 2 karren die we hebben volgeladen passen niet eens in de tassen die we mee 

hebben. Gelukkig zijn we met een busje dus hebben we stiekem één winkelkarretje geleend 

van de Spar zodat we alle boodschappen toch mee konden nemen. Uiteraard hebben we dit 

karretje later weer netjes terug gebracht bij de Spar ;). Eenmaal terug waren Noortje en 

Jolanda (de reisbegeleidsters van de afgelopen jaren) ook even langsgekomen. We aten 

vandaag dus niet met 9 maar met 11 personen, dus er moest maar eens gekookt gaan 

worden. Spaghetti Bolognese stond er op het menu. 

Met sla gemaakt door Loes en Antoinette. Na gegeten 

te hebben en de afwas te hebben gedaan was het tijd 

voor koffie met een koekje en werd de lange avond 

afgesloten met een biertje of een frisje zo dat om kwart 

voor 12 het laatste lichtje uitging en iedereen lekker lag 

te slapen. 

 

Dag 2: Zaterdag 27 juli 2013 

7.30 De wekker gaat. Snel iedereen wakker maken en 

aankleden voor het ontbijt want, omdat het zo warm is 

voor de paarden staat Marcel al weer om 9:00 uur op 

de stoep voor de paardrijlessen. Na met z’n allen de 

paarden uit de wei te hebben gehaald gaan we deze 

eerst eens lekker borstelen voor we erop gaan rijden. 

De paarden, maar ook de vakantiegangers, genieten hier met volle teugen van maar daarna 

is het toch echt tijd voor actie. Na het opzadelen van de paarden kunnen we van start. 2 

Paarden hebben we, Jacky en Moost, dus er kunnen 2 mensen tegelijk rijden. De rest 

moedigt natuurlijk de ruiters fanatiek aan! Saskia en Odile waren onder de indruk van jullie 

rijkunsten. Wat kunnen jullie allemaal goed rijden zeg. Na een korte koffie pauze zijn er weer 

anderen aan de beurt om te rijden. Ook Odile waagt een poging maar kan helaas niet tippen 

aan jullie rijkunsten. Om 13 uur hebben de paarden wel genoeg inspanning gehad voor 

vandaag en heeft iedereen lekker kunnen rijden. Tijd om de paarden af te zadelen en nog 

even te borstelen. En wie hard gewerkt heeft moet beloond worden dus krijgen de paarden 

nog een lekker stukje brood en wat brokjes. Maar ook de ruiters hebben natuurlijk nieuwe 



energie nodig dus tijd voor de lunch! Na ons in het zweet te hebben gewerkt is het wel 

lekker om ook nog even te douchen. We kunnen tenslotte niet stinkend naar het dorp dus 

eerst lekker onder de douche. Daarna zijn we in het dorp kaarten gaan halen om allen 

familie en vrienden een leuke kaart te kunnen sturen met wat we allemaal gedaan hebben 

en wat we nog meer gaan doen. De rest van de 

middag hebben Saskia en Odile zitten schrijven. Wat 

een hoop kaarten hadden jullie gekocht! Antoinette 

had er in haar eentje al 13. 2 uur later en twee lamme 

handen van het schrijven moest er ook nog worden 

gekookt. Gelukkig hadden we daarbij weer hulp. 

Vanavond stonden er sperziebonen op het menu. 

Lekker wat vitamientjes want dat konden we wel 

gebruiken na een dag hard werken. Poeh iedereen 

was behoorlijk uitgeput na deze eerste warme 

paardrijdag. Vandaag gingen we dan ook wat eerder 

naar bed zodat we morgen weer fris en fruitig op de 

paarden konden! 

 

Nacht van zaterdag op zondag: 

Iedereen lag er op tijd in en was in een slaap. Tot dat 

er vaak werd geflitst en een hoop gerommel en gestommel boven ons. Iedereen werd er 

wakker van en zelfs een paar treurige gezichten. Odile ging richting de tent van Margret om 

haar op te halen en veilig binnen te zetten. Helaas konden wij de mannen niet redden, 

aangezien het zelfs voor ons gevaarlijk werd. Saskia zat boven bij Antoinette en Loes. Later 

kwam Margret er ook bij zitten en met een paar grapjes probeerde wij de nacht door te 

komen. Elke keer als er een flits kwam ging iedereen lachen, want ja zo vaak wordt je niet op 

de foto gezet! Na een harde knal vloog ook nog eens de stroom uit. Gelukkig had iedereen 

een zak lamp bij zich en kon iedereen elkaar weer een beetje zien. Zodra het wat rustiger 

werd boven onze hoofden gingen Odile en Saskia kijken of zij het licht konden maken. De 

aardlekschakelaar was er uitgegaan en vol goede moet zetten zij deze weer omhoog, maar 

helaas kwam er geen licht. Gelukkig had Saskia die middag het nummer van Marcel 

gekregen! Marcel werd gebeld en ging kijken of hij het licht kon maken. Na een tijdje 

wachten was het licht gemaakt en was het weer stil in de lucht. Wij gingen kijken bij de 

mannen en die waren ook allemaal wakker geworden. Jan was ook best geschrokken en 

wilde niet meer verder slapen in zijn tent dus die heeft lekker een nachtje op de bank mogen 

slapen. Helaas was de tent van Margret onder gelopen en moest zij voor 1 nachtje binnen 

slapen zodat de tent de volgende dag verplaatst kon worden. Ook haar spulletjes waren vies 

en nat geworden. Gelukkig heeft haar held Marcel dit allemaal op weten te lossen. De 

volgende dag was alles weer schoon en gewassen, de tent verplaatst zodat deze niet weer 

onder kon lopen en kon Margret weer in een schone en droge tent slapen. 



 

Dag 3: Zondag 28 juli 2013 

Na een vermoeide nacht en toch een 

beetje uitslapen, gingen wij vol goede 

moed weer paardrijden. Eerst weer 

even lekker ontbijten en napraten over 

de slapeloze nacht. Niet alleen de 

spullen van Margret bleken nat te zijn 

geworden. Ook bij Fred was bijna alles 

nat geworden. Hij had nog slechts 1 

droog setje met kleren. Gelukkig konden 

we van Jans een droogrekje lenen zodat 

Fred de volgende dag weer droge kleren had. Gister had Mark helaas niet kunnen 

paardrijden omdat het voor Mark in zijn rolstoel erg moeilijk was het paard op te komen. 

Gelukkig had Marcel daar een oplossing voor bedacht. Samen met een paar goede hulpen 

bouwde hij deze ochtend een opstap van houten pellets zodat Mark ook te paard kon. Mark 

was als een kind in een snoepwinkel zo blij.  

Na het paardrijden, stond er een lunch klaar en 

daarna lekker douchen en klaar maken om te gaan 

bowlen en pannenkoeken te eten. En de winnaar van 

het bowlen was… Fred! Hij heeft ons allemaal 

ingemaakt maar niet getreurd want op iedereen 

wachtte er nog een heerlijke pannenkoek in het 

pannenkoekenhuis. En daar hadden ze niet zomaar 

pannenkoeken. Michiel, Fred en Antoinette hadden 

er zelfs een met shoarma! Na het eten was iedereen 

behoorlijk aan het indutten van deze dag en de 

vorige nacht. Vandaag werd het dan ook wederom 

niet al te laat want we hadden nog wat slaap in te 

halen!  

 

 

 

 

 



Dag 4: Maandag 29 juli 2013 

Vandaag hebben we lekker een rustig dagje. Marcel staat uiteraard weer om 9 uur klaar om 

met ons te gaan paardrijden maar verder staat er niets op het programma. Nadat we de 

paarden hadden opgezadeld kwamen Noortje en Jolanda weer langs. Wat een verrassing! 

Ook zij konden jullie paardrijdtalenten nog een keer goed aanschouwen. En na de lunch 

vonden zij dat jullie wel even wat verwend mochten worden. Jolanda had allemaal lekkere 

crèmepjes, nagellakjes en maskertjes mee dus het zou een mini wellness middag en avondje 

worden. Te beginnen met de nagels van Loes en Antoinette die mooi blauw met witte 

stippen werden. Daarna waren de mannen aan de beurt. Grondig scheren, after shave op en 

de nagels op de handen en voeten eens goed knippen en vijlen. Na het eten was er voor 

iedereen een masker. Bubblegum, Cocktail of Glitters dus iedereen zag er weer helemaal 

stralend uit. Na nog lekker lang te hebben nageborreld gingen de heren pas om 1 uur naar 

bed!  

 

Dag 5: Dinsdag 30 juli 2013 

Vandaag gingen we niet paardrijden. Desondanks werd dit toch een dag waar men niet over 

uit gepraat raakten. De hele week ging het er al over en nu was het eindelijk zo ver. We gaan 

naar de Apenheul! Wat was dat een leuke dag! Iedereen keek zijn ogen uit. De apen liepen 

echt los en kwamen meteen op de rolstoel van Mark zitten. Gelukkig vond Mark dit helemaal 

niet erg en kon iedereen er snel foto’s maken. Ook Margret en Antoinette bleven niet 

ongezien door de apen als goede rustplaats. En wat kunnen die apen een geluid maken! 

Inmiddels was het 3 uur en waren we pas op de helft van het park. Noortje en Jolanda belde 

dat ze er ook aan kwamen dus hadden wij mooi de gelegenheid een lekker ijsje of kopje 

koffie te nemen op het terras. Hierna gingen we met z’n alle naar de gorilla voedershow. 

Hier kregen we te horen wat de gorilla’s eten en hoe hun familie in elkaar zit. De jongen 

mogen niet zelf eten pakken en als ze dat wel doen wordt het gewoon uit hun mond 

getrokken. Het was voor de verzorger die hen eten gaf dan ook niet gemakkelijk te zorgen 

dat de jongen ook wat kregen. Na deze show gingen we verder langs de grotere apen, die 

overigens voor onze veiligheid niet losliepen. Om een uur of 5 had iedereen het wel gehad. 

We waren moe en het begon zachtjes te regenen. We moesten nog even doorzetten want 

we waren pas een half uur later bij de uitgang waar uiteraard nog wat mooie souvenirs 

gekocht moesten worden. Vandaag hadden we Marcel niet gezien maar als verrassing 

kwamen we gezellig bij hem eten. Marcel heeft namelijk ook een snackbar met restaurant. 

De apen hadden veel indruk gemaakt want niemand had het nog ergens anders over. Na de 

schnitzels, shoarma en kip met patat werd het stil aan tafel. Na al deze indrukken was 

iedereen toch best moe geworden. Eenmaal thuis maakten de meesten het dan ook niet 

laat. Maar omdat het de laatste avond was dat Jolanda en Noortje er waren bleven sommige 



toch wat langer op om nog gezellig wat te drinken. Noortje en Jolanda brachten de 

nachtbrakers naar bed zodat Saskia en Odile ook wat extra slaap konden pakken. 

 

Dag 6: Woensdag 31 juli 2013  

Vandaag hadden we voor de laatste keer deze vakantie paardrijles van Marcel. Marcel had 

speciaal wat extra tijd uitgetrokken zodat iedereen wat langer kon rijden. Echter verliep het 

allemaal wat anders dan gepland. Margret viel namelijk van het paard. Toen we terug liepen 

voor de laatste wissel van de ruiters schrok Moost, het paard van Margret, ergens van. 

Helaas zat Margret nog op het paard en viel ze eraf. Ze had zoveel pijn dat we besloten langs 

een dokter te gaan. Marcel ging mee maar dit betekende wel dat Michiel en Loes helaas niet 

meer konden rijden vandaag. Samen met de buurvrouw zadelden we de paarden af en 

zetten ze netjes in de stal zodat ze wat lekkere brokken konden krijgen. Gelukkig bleek het 

allemaal mee te vallen met de schouder van Margret, waar ze het meeste last van had. Hij 

bleek niet gebroken maar wel gekneusd. Met een mitella om en paracetamols kon ze 

gelukkig weer meedoen met alle activiteiten. Want vanavond zouden we naar de braderie 

gaan. Hier keek iedereen erg naar uit. Na een gemakkelijke pastasalade met zalm of met 

ham te hebben gegeten, wat overigens de best gegeten maaltijd van de week bleek te zijn, 

konden we op tijd naar de braderie. Nadat de voetbalshirts waren ingeslagen gingen we nog 

even bij Marcel langs om poffertjes te eten.  

Dag 7: Donderdag 1 augustus 2013  

De laatste lange dag van de vakantie was aangebroken. Dit moesten wij natuurlijk groots 

vieren en daarom zijn wij met zijn allen met de huifkar mee geweest. Ook Marcel ging een 

hele dag mee. Na een heerlijk stevig en vooral warme ontbijt zijn wij richting Otterlo 

vertrokken. Daar werden wij opgewacht door 

twee huifkarren van Hazenleger. Na dat 

iedereen had geplast, konden wij vertrekken. 

Het was heel leuk, gezellig en lekker cool. 

Terwijl we van iedereen die we tegen 

kwamen hoorden dat het heel warm was. Na 

de huifkartocht, hadden wij allemaal nog een 

cadeautje voor Marcel. Zo heeft hij speciale 

klompen gekregen waar iedereen zijn naam 

op staat! Hij heeft ze zelfs die avond op de 

Veluwsemarkt gedragen. In de avond zijn we 

naar de ‘grote’ braderie in Beekbergen 

geweest. Iedereen wilde nog even cadeautjes kopen en een herinnering voor zich zelf. Na 

daar rond te hebben gestruind zijn we lekker naar huis gegaan en de mooie diploma’s 

uitgereikt. Iedereen was daarna erg lui en gingen allemaal op tijd naar bed.  



Dag 8: Vrijdag 2 augustus 2013  

Dit is de laatste dag alweer. Iedereen ging er op tijd uit om zijn koffers in te pakken en lekker 

te ontbijten. Rond 10 uur kwamen de eerste begeleiders iedereen weer op halen, behalve 

Antoinette en Mark zij werden afgezet in Veenendaal. Tijdens het ontbijt vertelde Mark dat 

hij pas 7 augustus naar huis ging. Na de zoveelste mislukte poging om te vertellen dat het 

vandaag was, hebben wij zijn toch maar zijn spullen ingepakt en in de bus gezet. Anders 

pakte hij de tas weer net zo uit.  

Odile en Saskia hebben erg van jullie genoten en veel gelachen met jullie! Wij zullen jullie 

niet snel vergeten en wij kijken zeker de foto’s nog een keertje terug! 

 

Wij wensen jullie veel goeds en nog vele jaren leuke vakanties bij de Maria Hoeve of bij 

andere vakanties van Tendens! 

 

 

 

 


