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Brabantreis 6-13 juli 2018 
 

Vrijdag 6 juli 

Eindelijk is het zo ver en kunnen we op vakantie! In Arnhem op het Tendens kantoor zijn Joke en 

Arnold al aanwezig. Samen met Ria, Thea en Gerda als begeleiding starten we de Brabant vakantie 

om 12 uur. In Veenendaal stappen Lidy en Peter in en rijden we verder naar Langenboom, waar we in 

“de Lummel” een week zullen verblijven.  

Helaas hebben meer mensen het idee gekregen om vandaag op vakantie te gaan en staan we even in 

de file. Het is warm, en de airco draait goed. Aangekomen bij de vakantieboerderij is Kees ook net 

aangekomen. Alleen Remy moet nog komen, dan zijn we compleet. 

Wauw, wat is de 

boerderij mooi. We 

hebben een grote 

woonkamer met leef 

keuken en de televisie 

zo mogelijk nog groter. 

Groot genoeg om om 

20 uur vanavond 

Goeden Tijden Slechte 

Tijden te kijken! 

Als Remy er is gaan we 

eerst een 

inventariseren wat we 

allemaal aan 

boodschappen moeten 

doen. Wie wil wat eten 

of drinken? Kees kijkt 

uit naar zijn biertje, 

Joke naar haar advocaatje. Maar ook chocomel en chips moet niet vergeten worden. 

We gaan naar de Jumbo, Peter, Joke en Arnold gaan mee. Samen boodschappen doen is veel leuker 

dan alleen. De kar ligt vol met lekkere dingen, en vanavond eten we spaghetti. 

Ondertussen heeft Ria met Lidy alle bagage naar de kamers gebracht en de bedden opgemaakt. We 

maken van deze boerderij ons thuis voor deze week, dat gaat wel lukken met elkaar! 

De spaghetti smaakt goed, en ook de grote bak sla wordt leeggegeten. De ijsjes, uitgezocht door 

Peter, zijn het toetje �  

Snel de tafel afruimen want Goede Tijden Slechte Tijden begint zo. Wat is dat spannend als Aishen en 

Loes aan het vechten zijn. Koffie en een koekje erbij! Iedereen is een beetje moe van de reis, en we 

kijken lekker een dvd van Bassie en Adriaan.   
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Zaterdag 7 juli 

Niemand is wakker geworden van het gekraai van de haan vanmorgen, iedereen heeft lekker 

geslapen. We doen het op het gemakje en ontbijten uitgebreid. Samen ruimen we af en daarna  

lopen we naar de dieren die op het terrein verblijven.                                                                                          

Prachtige kippen, geitjes en een konijn. Peter mag helpen de beesten te voeren, de geiten zijn 

ongeduldig en willen hun brood. Een 

geit springt zelf omhoog, tegen Peter 

op, om zo beter bij het brood te 

kunnen komen. Arnold kijkt bij de 

moestuin van de boer, wat hij daar 

allemaal verbouwd.  

 

 

 

 

 

Het is ook vandaag weer erg lekker weer, de zon schijnt uitbundig. We besluiten om naar Grave te 

gaan, en mooi stadje in de buurt. Er moeten kaarten worden gekocht, en we willen wat winkelen. We 

wisten niet dat Grave zo’n mooie kerk had. We gaan binnen kijken en zien een prachtige kerk, veel 

mooie beelden en mooie gebrandschilderde ramen. Lidy weet de namen van alle heiligen te noemen, 

ze heeft het duidelijk erg naar haar zin in de kerk.  
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Remy vindt het 

wandelen door 

het stadje leuk, 

leuk mensen 

kijken en hij  

zwaait vriendelijk 

naar iedereen. Hij 

maakt snel 

vrienden zo! Het 

weer maakt 

dorstig en we 

beslissen lekker 

even op het terras 

aan de Maas wat 

te drinken.  

 

 

 

Terug thuis moeten de kaarten geschreven worden zodat ze morgen op de bus kunnen, en de 

voorbereiding voor het avond eten moet worden gedaan. Kees geniet van zijn biertje in de schaduw. 

En Joke en Arnold schillen samen met gemak 5 kilo aardappelen voor de slastamppot die we eten. 

Heel fijn om zulke goede hulp te hebben. 

 

De stamppot valt goed in de smaak, ook al hebben we nog nooit eerder slastamppot gegeten.  
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Ria vindt een sjoelbak en wil natuurlijk sjoelen. Maar we 

vinden nergens de sjoelstenen. Als we denken dat we het 

spel niet kunnen spelen, vindt Ria de sjoelstenen! Het valt 

niet mee om van de , vakantiegangers te winnen. Joke, 

Kees, Peter en Lidy kunnen aardig sjoelen. Eigenlijk gewoon 

zo goed dat Gerda van hen verliest. Maar we kunnen niet 

opboksen tegen Ria’s score. Zij wint dit deze keer het spel, 

maar we willen morgenavond zeker nog eens proberen om 

van haar te winnen. 

We kijken later de avond naar “Ja Zuster Nee Zuster” en 

zingen mee waar we kunnen. Het was een heerlijke avond! 

 

 

 

 

Zondag 8 juli 

Ook vannacht heeft iedereen weer heerlijk geslapen en genieten we samen van het ontbijt. En ook 

vandaag is het heerlijk weer, we gaan een dagje uit. We boffen echt. 

We rijden met zijn allen naar Nuenen om bij Dorpsboerderij ‘Weverkeshof’ te gaan kijken bij de 

dieren en lekker te picknicken. De geitjes laten zich aaien, de kippen zijn natuurlijk opzoek naar eten. 

De ezels komen ook naar ons toe om eten te krijgen, maar we voeren ze niet. Joke is erg blij met de 4 

pauwen die laten horen dat ze er zijn. Ze kan heel goed een pauw nadoen! Het lievelingsdier van 

Peter is een varken, dus hij is blij als hij de twee enorme varkens gevonden heeft. 
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We zoeken een plekje in de schaduw om te picknicken. Lekker een sandwich en een stuk fruit. Het is 

heerlijk om een ijsje te eten als afsluiter. Op de terugweg zien we een braderie en we stoppen om 

Joke en Arnold de mogelijkheid te geven om even te gaan kijken. Maar helaas blijkt het een eet -en 

drinkfestijn te zijn. Toch wel jammer. 
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Verder onderweg stoppen we bij een zonnebloemveld. Het lijkt wel of we in Frankrijk zijn! We maken 

wat foto’s. Wat zijn die zonnebloemen toch mooi. 

Iedereen kijkt uit naar de frietjes die we gaan eten, Thea en Peter gaan de frietjes halen. We eten de 

frietjes en de snack zo van tafel, zonder bord maar met de handen. Dat is een beetje gek om te doen, 

maar erg leuk. 

Na het avondeten hebben we geluk dat Ria graag bakt, en vanavond een appeltaart gaat bakken. 

Natuurlijk helpt Joke graag. Remy, Kees, Arnold, Peter en Lidy kijken de opera sing-along op tv. 

Vooral Kees en Peter houden erg van klassieke muziek.  

Maandag 9 juli 

Vandaag is de dag dat we een Bossche Bol gaan eten bij Jan de Groot in Den Bosch. We rijden met 

onze bus naar Nijmegen en daar gaan we met de trein naar Den Bosch. Er is zo veel te zien vanuit de 

trein, het is een hele beleving.  

Vanuit het station in s’ Hertogenbosch lopen we naar de meest bekende Bossche Bollenmaker van 

Nederland, Jan de Groot. We genieten van koffie en dit heerlijke gebak, die chocolade en die 

slagroom is zo lekker! 
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De terugreis naar Nijmegen met de trein is weer leuk. We stoppen wel op 8 stations, hoe vaker 

stoppen hoe beter. Dan zitten we langer in de trein.  
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 Als avondeten eten 

hebben we 

tomatensoep, stokbrood 

met kruidenboter. Als 

toetje hebben we koffie 

met een stuk appeltaart.  

Wat hebben we het toch 

goed! 

 

 

 

 

 

Dinsdag 10 juli 

We moeten er niet aan denken, het is alweer dinsdag vandaag, wat vliegt de tijd. We doen 

boodschappen bij de Jumbo in Zeeland. Dat moet ook echt wel, want we zijn al een eind door de 

voorraad heen. Ham voor Peter, pitjeskaas voor Arnold, wat snoepjes voor in de bus, en natuurlijk 

het avondeten. Maar niet voor vanavond, want dan gaan we uit eten bij het 

Pannenkoekenrestaurant �  

Maar eerst gaan we vanmiddag in de paarden huifkar een tocht maken in de omgeving van Mill. En 

maar schommelen, en maar kijken naar de kont van het paard, in een rijtuiggie, in een rijtuiggie, in 

een rijtuiggie, helemaal naar Vinkeveen. Peter, Lidy en ook Joke zitten om beurten voorop. Het is 

vandaag bewolkt en minder warm dan de eerdere dagen. We moeten echt een jas aan tegen de kou. 

De omgeving is echt prachtig. Bert, de koetsier, weet precies hoe hij de twee paarden de goede kant 

op moet sturen, en geeft de dieren opdrachten om hard of langzaam te lopen.

  

Het was een heerlijke tocht in de natuur, we hebben genoten. 
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Dan naar het pannnenkoekenrestaurant. Binnen lijkt het wel een beetje op de Efteling, met 

schilderingen die lijken op die van Anton Pieck. Het is moeilijk te kiezen welke pannenkoek we willen 

eten, zo veel keus is er. Peter gaat voor een pannenkoek met appel en poedersuiker, Lidy voor een  

met banaan en rozijnen, Arnold, Joke en Remy hebben zin in een pannenkoek met spek en kaas. Het 

is smullen!  

We zijn op tijd terug om Goede Tijden Slechte Tijden te kijken. Een aflevering van heel lang geleden. 

Maar we kijken ook het tweede deel van België- Frankrijk. Wat jammer dat onze zuiderburen niet 

hebben gewonnen ☹ 
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Woensdag 11 juli 

We starten de dag wat vroeger vandaag, want we willen naar Duitsland. We gaan naar Kevelaer, een 

pelgrimsstadje net over de grens. Een mooie stad, vol met prachtige katholieke kerken. Lidy weet zo 

goed te vertellen wie welke heilige is, ze herkent ze allemaal. We genieten van de koffie op het 

terras, in de zon, zicht op een van de kerken.  

 

Arnold, Joke en Gerda 

gaan winkelen, Remy, 

Lidy, Peter, Ria en Thea 

gaan de kerk bekijken. We 

hebben het allemaal naar 

ons zin.  

Er is een processie met 

veel jonge mensen. Dat is 

mooi om te zien. 

 

 

 

 

  
 

Het is een indrukwekkend bezoek geweest en we zijn er allemaal moe van. Iedereen suft een beetje 

in slaap op de terugweg, behalve Thea natuurlijk, want zij rijdt de bus. 
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Tegen vijven gaan we voorbereidingen treffen voor het avondeten. We eten gebakken aardappelen, 

op Joke’s verzoek, boontjes, daar had Arnold zin in . Maar ook kippenkluifjes, daar keken Peter en 

Lidy naar uit. Remy houdt van eten, en lust eigenlijk alles. Er zijn ook kaassoufflés en geroerbakte 

witlof met Boursin. Het is fijn dat de vakantiegangers ons helpen met de voorbereiding op het eten 

en het afruimen na het eten. We doen alles samen. 

Het diner is heerlijk, iedereen geniet. Als toetje hebben we gewoon gele vla, maar met een klein 

beetje hagelslag erop is het een super-toetje. 

We zitten om acht uur weer klaar voor GTST, met een koffie natuurlijk. Spannend is het wie er 

vanavond gaat winnen, Kroatië of Engeland. We kijken straks de tweede helft, na GTST. 

 

Donderdag 12 juli  

Het is vandaag al weer de laatste vakantiedag. We staan op het gemak op, en genieten van ons 

ontbijt. Daarna moet echt al een beetje gepakt worden. 

Maar we maken er weer een gezellige dag van. Peter, Joke, Ria en Thea gaan nog een keer naar de 

Jumbo in Zeeland. Arnold, Remy, Lidy en Gerda blijven deze keer thuis.  

Arnold doet nog een poging om de geiten een beetje op te 

voeden, maar het blijven beesten die alleen maar denken 

aan eten en zeker geen rekening houden met elkaar. 

Gelukkig heeft Arnold kennis van de groenten in de kas, en 

helpt met het plukken van de tomaten.  

 

 

Na de lunch gaan we een bus toertje doen. Peter geniet daar zo van. Er is zo veel te zien. De boeren 

moeten hard werken om hun gewassen te besproeien, het is wederom warm en zonnig weer. Alles is 

zo droog. Arnold geniet van het zien van de tractoren, en zo ziet Remy iedere politieauto en ook elke 

kerk met de kerkklokken.  

In Nuenen winkelen we nog wat, en drinken we wat op het terras. Later op de middag eten we 

Steppegras. Dat zijn een heleboel dunne frietjes op je bord, met het vlees daaronder. Help, het is zo 

veel, dat niemand zijn portie op kan. Joke geniet enorm van haar spareribs, daar keek ze heel de 

week al naar uit.  
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Het is een fijne vakantieweek geweest, 

waarin we samen veel leuke dingen hebben 

gedaan en heel gezellig samen zijn geweest. 

Beste vakantiegangers, dank jullie wel 

daarvoor! 

 

Groetjes, 

Ria, Thea en Gerda 


