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VRIJDAG 27 december 2013. 

Nauwelijks bijgekomen van de Kerst arriveren Jan, Peter en Kaliet in de ochtend op 

het kantoor van Tendens in Arnhem voor een Nieuwjaarsvakantie in Drenthe. Na de 

kennismaking en het afscheid vertrekt de bus om 11 uur met Kaliet voorin richting 

Veenendaal alwaar Rene opstapt. Ook kwam Christianne er bij. Zij kwam van de 

Kerstreis en gaat met ons terug naar hetzelfde huisje. Wat een bofkont, haha. In 

Zwolle kijken we uit naar een knappe gozer van 19 jaar genaamd Nick en ja hoor, na 

even wachten zien we hem. Dat moet hem wel zijn, een grote bruine sporttas op 

wielen achter hem aan en vergezeld door zijn moeder en zus. Ik beloof goed op hem 

te passen en daar gaan we, op naar Landal Orveltermarke. Half drie rijden we het 

park op en konden zo door het hek op zoek naar nr. 241. Lies was al in het huisje. 

Huisje? Een grote villa met voor elke slaapkamer een eigen badkamer. Wat een 

luxe! Binnengekomen komt de geur van heerlijke gebraden rollade ons tegemoet. 

Lies heeft de kamer al gezellig gemaakt met de nodige Kerstversiering, dat is nog 

eens een binnenkomer! Ook maakt ze koffie en warme chocolademelk. Een half uur 

later belt de receptie dat Astrid ook is gearriveerd. Caty haalt haar met de bus op, de 

rolstoel kan zo met Astrid achterin. Het was nu echt druk op het park en overal 

stonden auto‟s bij de huisjes. Wij zitten aan de rand, en we hebben uitzicht over een 

weiland met paarden. Na de pauze gaan we de kamers bekijken. Lies en Caty gaan 

met Jan naar boven om te kijken welke kamer het beste voor hem is, hierna mocht 

Christianne een kamer uitzoeken. Hierna volgden de andere mannen en Kaliet. 

Astrid slaapt beneden, net als Lies en Caty. Na het inruimen, installeren, kennis 

maken en gezellig eten van “snert” hebben we ‟s avonds gekeken naar “The Voice 

Kids”, want dat willen we natuurlijk niet missen. Hierna gaan we slapen. Morgen 

gaan we op stap, maar iedereen mag eerst uitslapen! Trusten!

      



ZATERDAG: 

Als eerste komt Christianne naar beneden, gevolgd door Jan. De laatsten zijn Nick 

en Peter, die hield het zelfs tot 11 uur vol op bed. Uitgeslapen? Na het ontbijt en het 

maken van ons lunchpakketje gaan we naar Slagharen. Een pretpark met vandaag 

een speciaal Winterthema, we zijn benieuwd. Om één uur zijn we in het park en 

laten we eerst even iemand een groepsfoto van ons maken. Allemaal lachen ! Als 

eersten gaan Kaliet en Nick in De Boomstam, een soort achtbaan waarmee je zelfs 

door het water gaat, dus natte broek. Haha. Omdat het zo mooi gaat, gaan ze direct 

nog een keer. Hierna gaat Rene met Jan en Nick in een heuse achtbaan en ze 

genieten volop, wat een lol. Kaliet ging later in de Calypso, maar dat beviel niet zo 

goed, ze werd er wat duizelig van, dus even rustig aan. Tijd voor chocolademelk. Na 

deze pauze gaan Lies, Christianne, Jan en Nick in de stoeltjeslift die van vóór naar 

achter over het park gaat. De anderen gaan lopend en willen ze daar aan het eind 

weer opwachten. Ze liepen langs allemaal souvenirwinkeltjes en kregen ook nog een 

dansshow te zien. Maar, wat duurde het lang voor de anderen er ook weer waren. 

Eindelijk, gelukkig zagen we daar vier bekende benen boven ons hangen, het waren 

de dames Lies en Christianne met achter zich, nog hoog in de lucht Jan en Nick. 

Welkom weer op aarde, haha. Het is nu half vier en we gaan op zoek naar Het 

Waterorgel en ja hoor, in een soort grote bioscoopzaal krijgen we een prachtig 

waterconcert te horen en op muziek uit vele landen zien we dansende fonteinen in 

allerlei vormen en kleuren. Een mooi gezicht en gelijk even lekker zitten uitrusten. 

Jan en Nick wagen zich nog in de Reuzenachtbaan die echt over de kop gaat, gaaf!  

Dan gaan we naar het Reuzenrad. Wie durft? Jan en Nick als eersten, maar ook 

Astrid en Kaliet willen mee. Caty stapt ook in, er moeten tenslotte bovenin ook foto‟s 

worden gemaakt, haha. Kaliet houdt haar handen voor haar gezicht en durft niet te 

kijken, maar ze wilde echt mee. Het uitzicht is mooi met de al ondergaande zon en 

we zien de bus in de verte op de parkeerplaats. Hierna gaan we naar het restaurant.        

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                     

                                    

 

 

 

 

 



  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In het restaurant staat een heerlijk buffet voor ons klaar en we mochten nemen wat 

we wilden. Wanneer we weer buiten komen is het pikdonker en is de lichtshow al 

aan de gang. Ook hoorden we vuurwerk knallen en Christianne en Astrid schoten 

helemaal in de stress. Lies ging zo snel als kon met hen naar een veilig plekje 

binnen en Caty zocht met de anderen een plaats om toch nog wat van het vuurwerk 

te zien. Dat lukte. Ondertussen zocht ook Peter de rust binnen op. Met de figuren die 

aan de parade hadden meegedaan gingen we daarna op de foto. Prachtig verlicht en 

aangekleed waren ze. Heel erg mooi. Het was een leuke dag vol avontuur. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



ZONDAG: 

Vandaag wordt het wéér een dag vol avontuur, we gaan naar het Gevangenis 

Museum in Veenhuizen. Maar eerst genieten we van een uitgebreid zondags ontbijt 

met alles er op en er aan. We hebben een mooie rit door het weidse landschap, de 

zon schijnt en precies om 12 uur zijn we waar we zijn moeten. Lies koopt direct zes 

kaartjes voor ”De Rode Pannen” (de tot maart 2008 in gebruik zijnde bajes). Met 

Rene, Jan, Nick, Peter en Astrid krijgen ze daar een rondleiding. Dat was zeer 

indrukwekkend ! Kaliet, Christianne en Caty gingen op het Middenplein kijken, waar 

allerlei kraampjes stonden. Christianne heeft hier een prachtige tas gekocht en Kaliet 

kocht iets voor haar moeder. Ook was er een orkest en kijk maar eens naar de foto 

wie er mee danste. Heerlijk. Het was daar echt gezellig. Beide dames namen ook 

nog even plaats in een Boevenbus. Had ìk daar niet in gemoeten? Haha. 

 

  



   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

   

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wanneer we thuis komen van deze bijzondere dag, nemen we eerst iets te drinken 

en krijgen daar uiteraard wat lekkers erbij. Er wordt muziek gedraaid. Deze keer gaat 

Caty koken en die begint met het draaien van gehaktballetjes. Die worden mee 

gekookt met macaroni en soepgroenten en als laatste kiepert ze er een blik bruine 

bonen in en op het allerlaatste komt er als het opgeschept is nog verse taugé over. 

Astrid lijkt het maar niks, maar ze moet toegeven dat het ànders, maar toch ook wel 

lekker smaakt. ‟s Avonds hebben we o.a. naar “Boer zoekt Vrouw” gekeken. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAANDAG: 

Vandaag houden we rust. We hebben ontbijtbuffet en één voor één komen we 

binnen. Peter slaapt zelfs tot 12 uur. Goedemiddag ! „s Middags gaat Peter even 

Caty helpen met de laatste boodschappen van het jaar, o.a. zakken vol met 

oliebollen. Ook koopt hij een Zweeds puzzelboek bij de Bruna en halen we op 

verzoek van Astrid viltstiften. Kaliet ligt lekker met haar iPod op in bed muziek te 

luisteren en ook Nick neemt boven even zijn moment en zingt mee met zijn muziek. 

Christianne heeft zelfs een ingebouwde iPod, haha. We kijken vandaag twee hele 

leuke dvd‟s; Madagaskar en Happy Feet. Astrid en Peter zitten aan tafel te kleuren 

en te puzzelen. De ansichtkaarten worden ook geschreven, dan kunnen ze dit jaar 

nog op de bus, hè Rene. Lies maakt een heerlijke maaltijd klaar. Witlof met ham en 

boontjes met spek en dat in de oven. Er klinkt mooie muziek en Rene, Jan en Nick 

gaan om de beurt dansen met Caty. Lies buigt zich nog even over de financiën, 

maar gelukkig hoeven we de nieuwe dvd speler, die we de eerste dag al kregen, niet 

zelf te betalen. Niemand kreeg hem aan de praat, zelfs de monteur van Landal niet. 

      

     

 

 

 

 

 

 



DINSDAG: 31 december 2013. OUDEJAARSDAG ! 

Na het ontbijt om negen uur gaan we naar het Wintercircus in Apeldoorn. Het is 

ongeveer 110 km. rijden, maar dat hebben we er wel voor over. Het zonnetje schijnt. 

Aangekomen gaan we op zoek naar het invalidentoilet, maar helaas, echt waar, die 

bleek net twintig minuten daarvoor weggehaald te zijn. Terwijl ze wisten dat Astrid 

zou komen. Foutje, bedankt. Even Apeldoorn bellen !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

   

 

 

 

 

 

 



   

   

   

                         

                                                                                                                                                                        



Wat hebben we genoten, dat is op de foto‟s ook wel te zien. Het was prachtig ! De 

voorstelling (inclusief de pauze) duurde twee en half uur. We hadden drinken en 

chips mee. Het dochtertje van Mathieu deed bij de laatste act ook voor het eerst 

eventjes mee en ze is nog maar drie jaar. Jong geleerd, oud gedaan. We hebben 

zoveel ideetjes gekregen dat we thuis wel flink kunnen gaan oefenen. Of zou dat 

toch een beetje te moeilijk zijn? Ik denk het eigenlijk best wel. Applaus !!! 

Wanneer we weer thuis zijn krijgen we eerst drinken met iets lekkers. Daarna gaan 

Lies en Caty alles klaar maken om met ons allen te gourmetten. Er komt echt van 

alles op de tafel. Allerlei vleessoorten, salade‟s, perzikken, stokbrood, kruidenboter, 

sausjes, champignons, toastjes, komkommer, vegetarische hapjes, enz., enz., enz.     

Om zeven uur kunnen we aan tafel. Het smaakt heerlijk. Op de achtergrond draait 

een CD met romantische melodiën. ”Echt muziek voor een restaurant” ,zegt Jan,nou 

daar zitten we toch?! Kaliet helpt weer met de tafel af te ruimen. Prima! Het toetje 

doen we maar een uurtje later want dat kan er even niet meer bij. Haha. Vol is vol. 

 

          

Natuurlijk willen we vananvond allemaal naar Linda de Mol kijken met:”Ik hou van 

Holland”. Astrid weet te vertellen dat het een extra lange aflevering wordt. En ze 

heeft gelijk, het duurt van tien tot kwart voor één. Iedereen blijft vanavond gezellig 

op. De oliebollen staan op tafel met lekkere hapjes en drankjes en dat vinden we 

helemaal niet erg. Als de klok 12 slaat en het Nieuwe Jaar 2014 is begonnen, geeft 

Rene als eerste Lies een dikke knuffel. En iedereen wenst elkaar VEEL GELUK !        



       

   

   

             

                                                                                                            

 

 

 



WOENSDAG: 1 januari 2014. NIEUWJAARSDAG 

We beginnen dit jaar met uitslapen en Peter wint weer, haha. We houden weer 

ontbijtbuffet en alles staat op tafel. Om 12 uur is iedereen beneden. Wakker?         

Wie er mee gaat zwemmen, zo vroeg? Ja hoor Kaliet, Jan, Nick en Caty hebben zin 

in een Nieuwjaarsduik! Alweer schijnt de zon, een goed begin van het nieuwe jaar. 

Lopend over een leuk bruggetje gaan we naar het zwembad op het park. Een niet te 

groot, gezellig en kindvriendelijk zwembad met een hele brede glijbaan waar je naast 

elkaar zittend af kan. Jan en Nick doen dat ook direct, lol, nog een keer, haha.              

Kaliet ligt in het warmere water van het kleuterbad en komt later ook van de grote 

glijbaan. Inmiddels zit Lies met de anderen in het restaurant aan de koffie, of was het 

al een borrel? Na een uurtje schuiven wij ook aan en drinken we met elkaar warme 

chocolademelk. Vanwege het mooie weer gaan we er toch nog even op uit. We gaan 

naar Borger waar het grootste hunebed van Nederland ligt. Het is immers dichtbij.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

We rijden door leuke plaatsjes, zien mooie boerderijtjes en zelfs een schaapskudde. 

Peter wilde al graag naar het hunebedcentrum, maar dat is helaas gesloten. Het 

hunebed is er gelukkig nog wel.Het is héél groot, bijna 23 meter lang en het heeft 9  

dekstenen, 26 zijstenen, 2 sluitstenen en nog een complete poort met 4 zijstenen en 

1 deksteen. We hebben het even nageteld, haha. We kunnen helaas geen steentje 

meenemen als souvenirtje, vééééééééééééél te zwaar ! Dat mag ook niet hoor ! 

We gaan weer, de TomTom wordt op: ”kortste weg” gezet. We volgen een leuk 

slingerend weggetje rond Borger, plots eindigt de weg in het bos. Volgens de Tom-

Tom nog steeds rechtdoor. We rijden op een verhard zandpad met de nodige kuilen 

en gaten in de weg. Astrid wordt achterin behoorlijk door elkaar geschud, maar ook 

wij vliegen af en toe bijna van de bank. De chaufeur probeert zoveel mogelijk (in het 

donker) de gaten te omzeilen, maar dat valt niet mee. Hopelijk komt er straks geen 

wegversperring. Gelukkig hebben we vanmorgen de bus afgetankt en zegt de Tom-

Tom nog niet van: ”keer om, keer om”. Dán zien we in de verte autolichten door de 

bomen, we naderen een verharde weg en ondanks het advies van de TT om deze 

over te steken en wéér het bos in te gaan, doen we dat toch maar niet. Spannend ! 

 

 

 



DONDERDAG: 

Vandaag zitten we allemaal om negen uur aan tafel. We gaan naar Emmen. Nee, 

niet naar de dierentuin, maar naar de bioscoop en shoppen ! Er draait een nieuwe 

film van Disney, n.l. Frozen en die schijnt leuk te zijn. Half elf begint de voorstelling. 

We zijn benieuwd. We slaan drinken, chips, popcorn en M&M‟s in en nestelen ons in 

een lekkere stoel. Plaats genoeg, want er zijn heel weinig mensen. Het is heel erg 

leuk en gaat o.a.over twee prinsessen-zusjes Anna en Elsa, een rendier Sven en 

een sneeuwpop die Olaf heet. Olaf wil graag de zomer mee maken, maar weet niet 

dat hij dan door de warmte een plasje water gaat worden. De prinsesjes worden 

verliefd. Gelukkig komt alles goed en leefden ze allemaal nog lang en gelukkig !!!  

 

   



EMMEN is een leuk stadje en voor wat drinken en een lekker warm broodje gaan 

we eerst even binnen bij Bakker Bart. Nou, dat gaat er goed in en het is gezellig. Bij 

de Bruna koopt Peter een heel dik boek en Rene en Jan een dvd. Christianne wil 

graag kleding kopen en slaagt uiteindelijk met een prachtige broek bij Miss Etam. 

Ook ziet ze nog een nachtlamp in de vorm van een poes. Het was een heel gepeuter 

voor de winkeljuffrouw om er batterijen in te zetten.  Ook Astrid lukt het om een boek 

te vinden. Lies is ondertussen met enkele naar buiten gegaan. Hier onstond een 

babbeltje met iemand dat Nick een beroemde sporter is van de Para Lympics. En ja 

hoor, wil die vrouw een handtekening ! Kan je trots op zijn Nick ! 

  

   

‟s Avonds hebben we pannenkoekengourmet in het restaurant op het park. We 

mochten onbeperkt zelf bakken en eten. Leuk en lekker. Zoals je ziet wil Nick niet 

meer herkent worden op de foto. Haha. Met ijs toe was dit een prachtige afsluiting! 



Wist je …….                                                                                                                                                    

…….dat Rene de rit door het donkere bos geweldig vond                                                            

…….dat Astrid andere dingen heeft leren eten                                                                                

…….dat we op Nieuwjaarsdag stampot boerenkool hebben gegeten                            

…….dat Nick geëmotioneerd was omdat hij straks een eigen appartementje krijgt                   

…….dat Christianne elke dag weer keurig haar koffers ingepakt in de kast had staan          

…….dat Lies een echte keukenprinses is                                                                                 

…….dat Caty heel blij was dat ze getankt had voor ze het donkere bos in reed                      

…….dat we twee keer gegourmet hebben                                                                                     

…….dat Jan nu met zijn heupen kan zwaaien tijdens het dansen                                                                           

…….dat Rene van knuffelen houdt en een plesant menneke is                                                                                                                                                                                 

…….dat Peter Zweedse puzzels maakt                                                                                     

…….dat Kaliet heel goed is in tafel afruimen                                                                              

…….dat ons eigen bed zachter is dan het hunebed                                                                   

…….dat Christianne de hele dag vast zit aan haar mp3 speler                                             

…….dat we héél veel champignons hebben gegeten                                                                 

…….dat Nick met Nick en Simon heeft gezongen                                                                       

…….dat Astrid geweldig mooi kan kleuren                                                                             

…….dat Kaliet erg genoot van het vuurwerk in Slagharen en met Oud en Nieuw                 

…….dat we over De Hondsrug hebben gereden (een heuvelrug in Drenthe)                       

…….dat Peter het langste van zijn bed heeft genoten                                                           

…….dat Jan stralend in de achtbaan zat en er lachend uit kwam                                                                                                                           

…….dat er veel ruimte is in Het Noorden van Nederland                                                       

…….dat vuurwerk verboden was op het Landalpark                                                              

…….dat we een fijne week hebben gehad en hele leuke dingen hebben gedaan                 

…….dat we vrijdag 3 januari, na ”samen aan tafel”, alles in de bus hebben gestopt                             

…….dat we door Lies werden uitgezwaaid naar Zwolle, Veenendaal en Arnhem                 

…….dat we hopen jullie weer te zien op één van de vele mooie Tendens reizen                  

…….dat jullie een knuffel en de hartelijke groeten krijgen van Lies en Caty                                     
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