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               Carmen                 Sander                   Judith                Anjelies 

 
                             Joris                       Linda                 Martijn 
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De dag van vertrek 

Maandag 20 mei 

Eindelijk was het zo ver! De 

FUNPOP vakantieweek kan 

eindelijk beginnen. Anjelies en 

Carmen reizen samen met de 

begeleiders van deze week Jasper 

en Chantal vanuit Arnhem naar 

Veenendaal. Genietend van de 

liedjes op de radio werd er heel 

zachtjes al een klein beetje 

meegezongen. In Veenendaal 

ontmoetten we Martijn, Sander, Judith en Linda. De laatste knuffels werden uitgedeeld 

en de radio werd weer aangezet, zodat er meegezongen kon worden, op naar 

Sevenum. Joris komt rechtstreeks naar het huisje, dus die ontmoeten we later 

vandaag.   

We komen veel te vroeg aan op het park, kunnen hierdoor het huisje nog niet in 

waardoor we besluiten alvast de boodschappen te halen. Iedereen helpt goed mee om 

alle spulletjes te zoeken, dat is altijd toch weer wennen zo in een onbekende 

supermarkt. Maar door de goede samenwerking weten we de boodschappen al snel te 

vinden, net een speurtocht! Na het doen van de boodschappen was het tijd om het 

huisje op te zoeken, nummer 112. Bij het huisje aangekomen was Joris al op ons aan 

het wachten. Nu de groep compleet was namen we eerst even wat te drinken om bij 

te komen van de reis en alvast een 

beetje aan elkaar te wennen.  

Terwijl Jasper en Chantal de keuken 

in doken, had de rest nog even tijd 

om lekker te ontspannen, de 

knutselspullen kwamen tevoorschijn 

de spelletjes werden bekeken en er 

werd al druk gekletst over wat er 

deze week allemaal gedaan zou 

worden.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het avondeten gingen Sander, Joris en Jasper nog een rondje over het park 

wandelen. De anderen wilden in het huisje lekker ontspannen. Linda had erg veel zin 

om in het bubbelbad te gaan, zo gezegd zo gedaan. Het bad werd klaar gemaakt en 

een paar minuten later kon Linda heerlijk ontspannen. Klein detail: er werd even 

vergeten dat een bubbelbad en zeep samen niet zo handig zijn, wat een hoop schuim! 

Tijd voor een kop koffie, als verassing kwam de andere Tendens groep op bezoek om 

kennis te maken. Na de koffie wilde Anjelies graag in het bubbelbad, je zou denken 

dat het nu goed zou gaan met het schuim maar helaas. Weer zat een groot deel van 

de badkamer onder het schuim. Nadat de buren waren vertrokken, was het tijd om 

eens te kijken wat we deze vakantieweek allemaal gaan doen. Helaas hebben we niet 

genoeg dagen om alle activiteiten te doen die werden bedacht, maar samen is er een 

mooie planning gemaakt met allemaal leuke activiteiten. 

  
 

De rest van de avond kon iedereen wat voor zichzelf doen; tekenen, een spelletje 

spelen of gewoon even helemaal niets doen en ontspannen. Rond 22 uur 

zocht iedereen zijn of haar bed op en was het tijd om de eerste nacht in 

het huisje door te brengen, spannend, slaap lekker allemaal!   



 
 

 

Venlo en verse (zoete) aardbeien 

Dinsdag 21 mei  

Goedemorgen allemaal, waar de een wakker werd gemaakt door Jasper 

of Chantal waren andere vakantiegangers al wakker geworden van de 

tjilpende vogels. De allereerste ochtend in ons huisje en gelukkig hadden 

de meesten heerlijk kunnen slapen. Tijdens het ontbijt werden ook gelijk 

de lunchpakketjes gemaakt voor tussen de middag want we zouden niet thuis komen 

tussen de activiteiten door. 

  

Toen iedereen zo ver was konden we de bus in, op naar Venlo om lekker te gaan 

shoppen. De bus werd snel geparkeerd en tot onze verrassing stonden we midden in 

het centrum van Venlo, dat was handig. Eerst keken we wat rond bij de VVV waar de 

ansichtkaarten werden gescoord, zodat deze op de post konden voor het thuisfront. 

Sander had al een platenwinkel gespot waar hij graag naar toe wilde gaan, de rest 

vond dit ook een goed plan, dus op naar de platenzaak. Daar aangekomen vielen de 

monden open van verbazing; wat was dit een grote winkel en wat hebben ze 

ontzettend veel cd’s. Iedereen ging lekker voor zichzelf rondneuzen op zoek naar die 

ene mooie CD. Linda, Sander en Carmen kwamen een CD tegen die ze heel erg graag 

wilden hebben, dat wordt zo snel mogelijk afspelen om er van te genieten en dansen!  

 



 
 

 

 

Tijd om weer verder te gaan langs de leuke winkeltjes in het centrum van Venlo. Na 

een korte plaspauze bij de HEMA liepen we naar een mooi plekje waar we konden 

genieten van onze lunch. Helaas is het buiten erg fris, maar gelukkig was het droog. 

We liepen nog een stukje langs de Maas, maar toen werd het toch wel erg koud 

buiten en besloten we de bus weer op te zoeken.  

 



 
 

 

Bij aankomst in Aardbeienland kregen we een lekkere zoete 

aardbei, wat smaakte deze ontzettend lekker. We dronken een 

kop koffie of thee en daarna was het tijd voor de puzzeltocht 

door aardbeienland. Waar ze al die aardbeienspulletjes vandaan 

hadden gehaald blijft een groot raadsel voor ons! Tijdens de 

puzzeltocht kwamen er allerlei verschillende sprookjes voorbij 

van Roodkapje tot Hans&Grietje. Daarna liepen we door de 

aardbeienvelden naar de aardbeienhooiberg, langs de aardbeien strozolder en de 

aardbeienetalages. We liepen door de geheimzinnige aardbeiengrotten en kwamen 

dan in de aardbeienspeeltuin. Via het aardbeien kabouterbos kwamen we weer bij de 

uitgang van aardbeienland uit. Onderweg moesten we goed op letten op alle 19 

boterhammen, want hier stonden de woorden op die we nodig hadden voor de 

puzzelrebus. Iedereen hielp fanatiek zoeken en we gaven niet zomaar op, maar 

sommige boterhammen zaten zo goed verstopt dat we ze niet allemaal wisten te 

vinden, maar gelukkig konden we de oplossing wel raden: Aardbeien op je boterham 

zorgt voor…. meer kleur op de wangen. Omdat we het raadsel wisten op te lossen, 

kregen we nog een lekkere aardbei, of twee of drie. We stoppen niet tot het bakje 

helaas echt leeg is. Omdat we bijna niet konden stoppen met het eten van de lekkere 

aardbeien besloten we om een bakje mee te nemen naar huis.  

 



 
 

 

 

Thuis aangekomen wilden Joris, Anjelies en Martijn helpen Jasper met het avondeten 

klaar maken. We hadden allemaal verse groentes meegenomen, dus er moest van 

alles gesneden worden, wat een teamwork! Judith en Carmen wilden graag iets 

creatiefs doen, zo ging Judith verder met haar mooie tekening en besloot Carmen 

om lekker even te gaan schilderen. Linda en Sander gingen met Chantal wandelen 

en onderweg kwamen ze het huisje van Bollo de beer tegen, dat moest natuurlijk op 

de foto gezet worden! Drie kwartier later kwamen ze terug bij het huisje, precies op 

tijd voor het avondeten. Alsof ze de geur van het lekkere avondeten al van ver konden 

ruiken en wisten dat ze terug naar huis moesten komen. Wat smaakte het eten onwijs 

lekker, goeie koks! Na het eten waren alle buiken goed gevuld en was het tijd om uit 

te buiken op de bank. Na deze actieve dag was het voor een aantal tijd voor een 

momentje van rust en ontspanning door even lekker te douchen. Ondertussen werd 

de koffie en thee klaar gezet, werden er spelletjes gespeeld en werden er mooie 

creaties gemaakt met stiften en verf. Als verassing kwamen er nog twee buurmannen 

op bezoek voor een kop koffie, gezellig! Om 22 uur gingen de laatsten onder de 

douche en daarna was het tijd om te gaan slapen. Morgen hebben we een leuke dag 

in het vooruitzicht waarvoor iedereen goed uitgerust wilde zijn. Slaap lekker allemaal 

en niet te veel over aardbeien dromen vannacht! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Er was eens een… 

Woensdag 22 mei  

Een nieuwe dag brak aan, terwijl we heerlijk 

aan het ontbijt zaten deed het zonnetje al 

erg zijn best om lekker door te breken. 

Tijdens het ontbijt konden we genieten van 

een heerlijk beschuitje met verse 

aardbeien. Wat was dat genieten in de 

ochtend, nog druk napratend over wat we 

gisteren allemaal hadden gezien maar ook 

nieuwsgierig voor wat we vandaag zouden 

gaan zien in het sprookjesbos.  

Tijdens de rit genieten we van het prachtige uitzicht, de 

mooie heuvels en bossen om ons heen en het zonnetje dat 

lekker scheen. Om half 12 liepen we in het park, wat een 

spannende paden zijn het hier. De paden lopen erg steil 

naar beneden. Als eerst was het tijd om een broodje te eten, terwijl we genoten van 

het lekkere zonnetje en daarna was het grote schommelschip aan de beurt. Joris, 

Judith, Jasper, Martijn, Sander, Carmen en Anjelies doken het schip in naar het 

spannende schommelavontuur van de Piraat.  

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
Daarna liepen we 
langs het huisje 
van de wolf en de 
7 geitjes, we 
konden hier naar 
binnen gluren. Via 
de geitjes in de 
wei die heerlijk 
zaten te genieten 
in het zonnetje 
liepen we door 
naar het huis van 
Roodkapje en de 
wolf. Hier konden 
we naar het 
sprookje luisteren. 
Om alles goed te 
kunnen zien moest 
een aantal op de 
knieën gaan zitten 
om door de 
raampjes te 
kunnen gluren. Die 
broeken gooien we 
thuis wel weer in 
de was. Na een 
stukje lopen 
stonden we ineens 
in het paleis van 
Ali Baba waar we 
naar een mooi 
verhaal konden 
luisteren en leuke 
spelletjes konden 
spelen. Iedereen 
deed een dappere 
poging, maar het 
spel was ons te 
slim af en al snel 
ging het alarm 
weer af.  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vervolgens kwamen we 

langs het huis van 

Sneeuwwitje, Hans & 

Grietje, het kasteel van 

Rapunzel, vrouw Holle 

en Repelsteeltje en aan 

het einde stond het huis van 

Assepoester. Bij alle 

sprookjes konden we 

luisteren naar een verhaal 

en iedereen gluurde naar 

binnen om het goed te 

kunnen zien. Joris, Martijn 

en Jasper speelden nog een 

potje hockey met elkaar en 

de anderen kozen ervoor om te genieten van het rustmoment, de zon en wat lekkers. 

Nadat iedereen was bijgekomen liepen we door en kwamen bij het springkussen van 

de ridder.  

 

Om 15 uur was het tijd om op zoek te gaan naar draakje Doeps in de grot. Een 

spannende wandeling door de donkere koude grot. Draakje Doeps en zijn familie 

lieten we heerlijk slapen, die zouden in de nacht weer tot actie komen.  



 
 

 

Nadat we bij de meeste huisjes naar binnen hadden gegluurd en naar de mooie 

verhalen hadden geluisterd besloten we dat het 

genoeg was geweest voor vandaag. De rest van 

het park lieten we voor gezien en we gingen weer 

op weg naar huis. Tijdens de terugweg vielen de 

meesten al heerlijk in slaap, dromend over de 

mooie sprookjesverhalen.  

Na een korte tussenstop thuis was het weer tijd om het busje in te stappen, want 

deze avond gingen we uit eten; op naar het pannenkoekenhuis. Nadat de buiken 

lekker vol gegeten waren en iedereen thuis weer op de bank plofte was één ding  

zeker, dat iedereen een beetje rust verdient voor de benen. Er werd een filmpje 

opgezet: Winnie The Pooh. Carmen koos er voor om nog even lekker te tekenen en 

Joris ging verder met zijn schilderij, terwijl de rest (met de ogen open of dicht) van de 

film aan het genieten was. Om 22.30 uur was het zo tijd voor een ieder om het bed 

op te zoeken. Op naar dromenland om weer verder te dromen over de prinsen en 

prinsessen van vandaag, slaap lekker allemaal!  

 

  



 
 

 

Wereldreis in eigen land 

Donderdag 23 mei  

Een nieuwe dag brak aan, de tjilpende vogeltjes deden weer erg hun best om 

iedereen in huis wakker te maken. Nog eerder dan gisteren zaten we vandaag aan het 

ontbijt waar nog druk werd nagepraat over het avontuur van gisteren in het 

sprookjesbos. Een aantal hadden er zelfs nog 

gedroomd over de mooie prinsen en prinsessen uit 

het sprookjesbos. Maar toch waren er ook wat 

spanningen voor vandaag, wat zouden we allemaal 

gaan zien en beleven?!  

Vandaag weer een lange busrit, na een uur rijden 

kwamen we aan bij het park Mondo Verde. Als 

eerst liepen we Brazilië binnen, de tropen in, wat 

zitten hier een hoop mooie vogels. Iedereen liep rond in de tropen en we spraken af 

elkaar weer te zien bij de uitgang van de kas. Wat is het warm in de tropen! 

 



 
 

 

Via een mooi haarspeldenbochtje 

kwamen we in Italië waar we 

konden genieten van wat lekkers te 

drinken, een soepje en een broodje 

(of twee). Iedereen smeerde zich 

goed in met zonnebrand, want de 

zon deed vandaag erg goed zijn 

best om lekker te schijnen en we 

wilden natuurlijk niet verbranden. 

Na de pauze waar iedereen lekker 

wat heeft kunnen eten liepen we door en zo stonden we ineens in Japan. In Japan 

staan de kraanvogels centraal, wat kunnen zij een hoop herrie maken! We konden ze 

van ver af aan al horen. Ook staan de mooie bloemen, struiken, planten en bomen 

centraal in Japan. Via Japan lopen we zo China binnen waar we genieten van de 

Chinese cultuur, dieren en prachtige bloemen. In het kleine mooie souvenirwinkeltje 

ziet Carmen twee mooie magneten die ze erg graag wil hebben.  

 

 

 

 



 
 

 

Via een mooi wandel- 

paadje lopen we zo het 

verre Australië binnen 

waar we mogen genieten 

van de wallabies (met 

kleintjes in hun buidel) en 

grote roofvogels. Ook 

lopen er mooie pauwen 

rond en allerlei 

verschillende eendjes, 

zwanen en vogeltjes. 

 

 

Ineens stonden we oog in oog met metershoge dinosaurussen en bleek dat we 

Oostenrijk binnen waren gelopen. Gelukkig maar dat ze niet echt waren! We namen 

weer even een korte pauze om wat lekkers te drinken, daar waren we wel aan toe 

met dit warme weer.  

 



 
 

 

 

We gingen nog even op avontuur met het vlot waarbij we 

ons zelf naar voren moesten trekken via een touw. Na het 

spannende avontuur, met al die grote vissen om ons heen 

in het water liepen we verder en wandelden we zo de 

woestijn binnen. Via de stokstaartjes liepen we via een 

mooie entree zo Portugal binnen waar we konden 

genieten van de mooie tuinen en vijvers. Wat was dit een 

rustgevende omgeving. Net als Portugal was ook 

Marokko een erg rustgevende omgeving, mooie 

uitzichten en schitterende natuur.  

 



 
 

 

 

Nadat we helemaal tot rust waren gekomen was het tijd om door te wandelen naar 

Spanje, en wat kun je goed doen in Spanje? Juist lekker eten, dus dat deden we ook 

maar. De frietjes, snacks en ranja vlogen ons om de oren, want we konden zo vaak te 

eten halen als we wilden. We besloten om een wat langere pauze in te lassen, zodat 

iedereen even kon uitrusten. Wie uitgegeten was kon zich vermaken met de 

schilpadden die lekker in de vijver aan het rond zwemmen waren.  

Tijdens de pauze ontdekten we op de 

plattegrond een wildwaterbaan, daar 

waren we toch wel nieuwsgierig naar 

geworden. Na de pauze met zijn allen op 

zoek naar de wildwaterbaan. Na een korte 

wandeling langs de leeuwen hadden we 

hem gevonden en gingen Martijn en 

Chantal er als eerste in. Wat was dat een 

leuke en spannende rit, en wat waren we 

nat geworden van al dat water! Daarna was 

het tijd voor Anjelies en Jasper om in de 

spannende waterbaan te stappen. Ook hier 

werd weer volop genoten van de 

spannende rit. Martijn vond het zo leuk dat hij nog een keer wilde gaan, het was zo 

rustig bij de wildwaterbaan dat hij direct in kon stappen om nog een keer te gaan. 

Carmen twijfelde in het begin, maar besloot uiteindelijk om toch in het bootje te 

stappen samen met Jasper en Anjelies, wat onwijs stoer! Met een grote glimlach 

stapte ze weer uit het bootje en die glimlach ging niet meer van haar gezicht af. 

Gelukkig was het mooi weer en was iedereen zo weer opgedroogd.  



 
 

 

 

Via de aapjes liepen weer terug naar Oostenrijk om te genieten van een rijst met 

pangang of een rijst met kerrie. Met wat ranja erbij om te drinken konden we 

genieten van ons avondeten. Na het avondeten was er nog even tijd om de speeltuin 

in te duiken waar een grote 

schommel stond. We vonden het tijd 

om maar weer richting het huisje te 

gaan, nog even een plaspauze en de 

bus maar weer in. Van de terugweg 

hebben de meesten niet veel 

meegekregen, de ogen vielen al snel 

dicht en iedereen kon even lekker 

bijkomen van de onwijs leuke, maar 

drukke dag. Om 19 uur kwamen we 

weer bij ons huisje en plofte iedereen lekker op de bank om een filmpje te kijken. 

Joris, Judith en Carmen kozen ervoor om nog eventjes te schilderen, terwijl de rest 

genoot van een filmpje. Al snel zocht de eerste het bed op na een vermoeiende dag 

en de rest volgende al snel. Heerlijk dromen over 

de aapjes, vogels en tijgers van vandaag. Morgen 

hebben we een rustig dagje om een beetje bij te 

komen voor het feestweekend gaat beginnen. Slaap 

lekker allemaal! 

  



 
 

 

Ontspannen en leuke spanning 

Vrijdag 24 mei 

De vogeltjes deden hun best, maar iedereen besloot vandaag om daar niet naar te 

luisteren en lekker uit te slapen. Wat was iedereen daar aan toe na drukke dagen. Een 

voor een druppelde iedereen de woonkamer binnen om te genieten van een lekker 

ontbijtje. Waar de een ervoor koos om een eitje te bakken genoot de ander van het 

vertrouwde broodje pindakaas. Iedereen kon deze ochtend doen wat hij of zij graag 

wilde doen: tekenen, spelletjes spelen, genieten van het zonnetje of van de karaoke. 

Sander en Chantal gingen nog eventjes naar de supermarkt om wat boodschappen te 

halen voor het weekend. In de tussentijd ging de karaoke fanatiek door en kwamen 

er zelfs wat buren even op bezoek om mee te kunnen doen. Wat werd er goed 

gezongen en gedanst door iedereen, als het een wedstrijd was geweest had iedereen 

de eerste prijs gewonnen.  

 

Vanwege het heerlijke weer besloten we om in de middag ons 

broodje knakworst buiten op te eten op ons eigen terras. De 

broodjes knakworst smaakten heerlijk, en wat was het lekker 

om in het zonnetje te kunnen eten.   



 
 

 

Na het middageten was het tijd om onze zwemspullen te verzamelen, want we gingen 

deze middag eindelijk eens genieten van het zwembad op het park. We gingen er 

met het busje heen, want het was toch best ver om te moeten lopen, daar 

aangekomen snel omkleden en plonzend het water in. Wat werd er van genoten, er 

waren zelfs een paar stoere vakantiegangers die het aandurfden om in het buitenbad 

te gaan, maar dat was toch best een beetje koud. De glijbaan werd vaak 

uitgeprobeerd, net als het bubbelbad waar heerlijk gebubbeld werd door iedereen en 

de stroomversnelling. Eind van de middag was het toch echt tijd om het zwembad 

te verlaten en terug te gaan naar het huisje.  

Terug in het huisje was het tijd om het avondeten klaar te maken, in de tussentijd kon 

iedereen even lekker iets voor zichzelf doen. Een half uurtje later 

konden we met zijn allen aan tafel. Ook vanavond besloten we om 

lekker buiten te gaan zitten want het was nog altijd heerlijk weer. 

De spulletjes werden klaar gezet en er kon heerlijk genoten 

worden van het lekkere avondeten.  

 

 

 

 

 

 

 

Na het avondeten was het tijd om ons klaar te maken voor een potje bowlen, hop de 

auto in en op naar de bowlingbaan. Bij de bowling aangekomen was het tijd voor een 

sportief wedstrijdje bowlen. Verdeeld over twee banen, gelukkig wel gezellig naast 

elkaar, kon de spannende wedstrijd beginnen. Tot de laatste paar minuten bleef het 

erg spannend, wat gooide iedereen goed en wat een hoge scores kwamen er voorbij. 

Helaas konden er geen printjes gemaakt worden van de uitslagen, maar één ding was 

duidelijk; Sander was de bowlingkampioen van vanavond. Gelukkig hebben we de 

foto’s nog.  



 
 

 

 

Terug in het huisje koos de ene ervoor om lekker het bed op te zoeken, terwijl de 

ander nog eventjes wilde schilderen. Uiteindelijk lag iedereen vanavond lekker op tijd 

in bed, heerlijk dromen over het FUNPOP festival voor komende dagen.  

  



 
 

 

FUNPOP festival 

 

 



 
 

 

FUNPOP festival dag 1 

Zaterdag 25 mei 

  

JAAAAA eindelijk is het dan zover, we gaan vandaag naar FUNPOP. De wekker ging 

vroeg, want we moesten op tijd vertrekken; tijdens het ontbijt werd er al druk 

geoefend met zingen. Zodra iedereen zo ver was snel de bus in, zodat we op tijd 

konden vertrekken naar het festivalterrein. Daar aangekomen kregen we bij 

binnenkomst een oranje festival polsarmbandje. Snel op zoek naar de andere Tendens 

groepen, we waren namelijk dit festival met vier groepen van Tendens en Miranda en 

Ron kwamen ook nog eens met ons mee feesten! De knalgele tent werd opgezet, 

mooi vooraan met perfect uitzicht op de podia. Er werd met iedereen afgesproken dat 

ze overal heen konden gaan waar ze wilden, als ze maar op het terrein zouden blijven 

en goed wisten dat ze altijd iemand konden vinden bij de Tendens tent. Dit lieten 

sommigen zich geen twee keer zeggen en ze vlogen alle kanten op om het grote 

festivalterrein te bewonderen. Wat was er veel te kijken en te doen! Gelukkig is het 

twee dagen, anders kwamen we tijd te kort. Naast de optredens kon er ook genoten 

worden van een snoezelruimte, een muziekbingo, karaoke, het kraampje waar ze 

leuke spulletjes verkochten, de silent disco, knutselhoek, schminkhoek, de draaimolen, 

ballen gooien, de beweegarena, een hardrock tent en een discotent.  

Om 10 uur werd het festival geopend met een warming up op het liedje: een rundje 

um ut hundje, met een bijpassend dansje. Na deze warming-up was iedereen er klaar 

voor om een dag lang te feesten. De artiesten van de eerste dag: 



 
 

 

 

Wat werd er vandaag fanatiek gedanst en hard meegezongen door iedereen. Er was 

ook één dans die erg vaak voorbij kwam vandaag; de polonaise en wat werd hier 

fanatiek aan mee gedaan! Omdat foto’s meer zeggen dan duizend woorden: 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Na een onwijs leuke, maar erg vermoeiende eerste dag FUNPOP had niemand meer 

zin om te koken, dus besloten we om pizza’s te halen. Snel aan tafel en genieten maar 

van het lekker eten, dat ging er bij iedereen wel in vandaag. Omdat iedereen helemaal 

vol zat, was er geen ruimte meer over voor een toetje; wat later op de avond namen 

we daarom maar een heerlijk stuk appeltaart met slagroom! 

Daarna lekker onder de douche en vroeg onder de wol, 

morgen kunnen we alle energie goed gebruiken. Lekker 

dromen over de eerste dag FUNPOP en alvast fantaseren 

over de tweede dag. Slaap lekker zangers en zangeressen!  

 

 

 

 

  

 

 

  



 
 

 

FUNPOP festival dag 2 

Zondag 26 mei  

Nog heerlijk nagenietend 

van de eerste dag verscheen 

iedereen aan het ontbijt 

waar nog druk werd 

nagepraat over de eerste 

dag. Al snel waren we 

vandaag weer herenigd met 

alle andere vakantiegangers 

en kon het feest weer 

beginnen. Ook vandaag 

werd het festival weer 

geopend met een warming-

up, dezelfde als gisteren 

namelijk op het lied: een 

rundje um ut hundje. Wat een geluk, want nu kenden we het dansje al een beetje. Er 

stonden al een aantal feestvierders enthousiast mee te doen vooraan bij het podium. 

De artiesten van de tweede dag: 

 



 
 

 

Halverwege de dag genoten we met zijn allen van een heerlijk ijsje, je kon zoveel 

lekkers halen op het terrein dat het lastig was om te kiezen. Omdat kiezen toch lastig 

is, bleken we wat later op de dag nog een lekkere suikerspin te halen; wat kreeg 

iedereen hier een roze tong van!  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Nadat alle laatste energie er nog was uitgegooid bij het optreden van One Two Trio, 

was het einde van FUNPOP toch echt aangebroken. De tassen werden weer ingepakt 

en het was tijd om het festival te verlaten. Wat hebben we onwijs genoten en een 

aantal weten het al zeker: volgend jaar willen we weer gaan.  

 

Op naar de wok in Baarlo, ook vandaag was er geen energie meer over om te koken, 

dus werd er besloten om lekker uit eten te gaan. Wat bleek, Carmen had nog wat 

energie over want die danste nog lekker door in het restaurant. Na twee uur lang eten 

was het weer tijd om huiswaarts te gaan. Thuis aangekomen gingen een aantal direct 

douchen, wat koffers vast inpakken zodat het morgenochtend niet meer allemaal 

hoefde te gebeuren. Tijd voor nog wat fris en lekkers voor wie weer wat ruimte had in 

de buik, de laatste schilderijen werden nog 

afgemaakt, maar om 23 uur was het toch echt 

tijd om richting bed te vertrekken. Lekker 

slapen allemaal want morgen is het weer 

vroeg dag, helaas de dag om weer naar huis 

te gaan. 

 

 

  



 
 

 

De dag van afscheid nemen 

Maandag 27 mei 

Goedemorgen allemaal, al vroeg werd iedereen wakker gemaakt om op tijd te komen 

ontbijten. Tijdens het ontbijt hadden we nog een bijzonder momentje; de 

vakantieherinneringen werden uitgedeeld met voor iedereen een mooi compliment!  

 

Vandaag moesten alle laatste spullen weer ingepakt worden en kon de bus ingeladen 

worden, dit was nog een hele klus. Joris werd weer bij het huisje opgehaald, dus van 

hem namen we als allereerste afscheid. Na de knuffels zwaaiden we elkaar uit en was 

het tijd om naar huis te gaan. Iets later dan gepland verlieten we ons huisje en kon de 

lange terugreis gaan beginnen. De eerste bestemming was Veenendaal, of toch niet? 

We namen nog even een tussenstop bij de Mac Donalds voor een plaspauze, gelijk 

een mooi moment om nog even een kop koffie of thee te drinken.  

 



 
 

 

Daarna snel door naar Veenendaal en was het tijd om afscheid te nemen van Linda, 

Judith, Martijn en Sander. Alle spulletjes uit de bus en tijd om door te rijden naar 

Arnhem. Bij kantoor stonden de vader van Anjelies en moeder van Carmen al te 

wachten. Nog een laatste knuffel en tijd om afscheid te nemen van elkaar.  

 

Lieve FUNPOPPERS en lieve vakantiegangers, 

Wij willen jullie onwijs bedanken voor de geweldige vakantieweek. We 

hebben van jullie genoten en we hopen dat jullie allemaal terugkijken op 

een fantastische vakantieweek.  

Ik zing de sterren van de hemel. 

Ik zing de bloemen uit de wei. 

Ik zing de vogels uit de bomen. 

Oh god, wat ben ik blij. 

 

Ik zing de vissen uit de vijver. 

Ik zing de zorgen uit een kind. 

Ik zing de appels van je wangen. 

Ik heb een vriend.  

Dikke vakantieknuffel van Jasper en Chantal.  


