


Om 2 uur ’s middags was het eindelijk weer zo ver. De vakantie waar iedereen het 
hele jaar alweer naar uitkeek: de paardrijvakantie op de Mariahoeve. Anouk was er 
als eerste. Niet veel later kwamen ook Tom, Charlotte, Tessa, Anouk en Gideon aan 
op de Mariahoeve. Er werd direct al volop gekletst. Vanavond stond pastasalade op 
het menu. Iedereen genoot van de pasta. Na het eten hebben we even uitgebuikt 
en zijn we naar Ijs van Co gelopen. Tessa en Gideon wilde Charlotte ook nog graag 
het cafetaria van Marcel laten zien. Marcel beweerde dat zijn ijs lekkerder was dan 
dat Ijs van Co, dat moesten we natuurlijk even testen. 

Nadat het ijsje op was, was het weer tijd om terug te wandelen naar de 
Mariahoeve. We waren nog maar net onderweg toen er een wild zwijn naar het hek 
kwam rennen. Hij zag er niet zo lief uit, dus we zijn snel doorgelopen. Een stukje 
verderop kwamen we een hazelworm tegen. Bij de Mariahoeve hebben we nog met 
z’n allen een drankje gedronken. 

VRIJDAG 19 JULI





Iedereen was vandaag al vroeg wakker. Ze konden niet wachten tot Marcel er was 
om de paarden uit de wei te pakken. Maar eerst was het natuurlijk tijd om verse 
broodjes van de bakker te halen. Na het ontbijt duurde het nog wel een uur voordat 
Marcel er was. Direct werden de paarden uit de wei gehaald en werden ze gepoetst 
en opgezadeld. 

Tessa en Gideon mochten als eerste op DJ en Jacky. Ze gingen beide als een 
speer. Zijwaartse gangen, draf, galop, alles ging goed. Nadat Tessa en Gideon klaar 
waren mochten Charlotte en Lindsay op het paard. Zij waren druk aan het oefenen 
met het sturen van de paarden, wat toch wel een hele klus is. Toen Lindsay en 
Charlotte klaar waren begon het heel erg had te regenen en te onweren. Tom en 
Anouk moesten nog paardrijden, dus er werd besloten om de paarden eerst even 
op stal te zetten en een broodje knakworst te eten. Gelukkig klaarde het na het 
middageten op en konden Tom en Anouk nog even rijden.

Vandaag moesten we op tijd avondeten omdat we om kwart over 6 bij de dierentuin 
moesten zijn. Er werd gesmuld van de verschillende pizza’s en ook de restjes van 
de pastasalade van vrijdagavond gingen helemaal op. Iets over half 6 gingen we 
richting Burgers Zoo voor een rondleiding na sluitingstijd. Voordat de rondleiding 
begon hadden we nog even tijd om door de souvenirwinkel te lopen. Er werden 
sleutelhangers en keycords gekocht. Daarna mochten we met een mevrouw mee 
die ons rondleidde door de bush en de mangrove. Ze vertelde veel over diverse 
planten zoals de planten waar kaneel, vanille en cacao vandaan komen. Ook zagen 
we veel verschillende dieren zoals hagedissen, vlinders, vleerhonden en de grootste 
duivensoort die er is. 

Na de rondleiding waren we om kwart voor 10 ’s avonds weer terug op de 
Mariahoeve. We hebben met z’n allen nog even buiten gezeten en nog iets 
gedronken. Het was een lange en drukke dag dus iedereen was erg moe en ging 
dus op tijd naar bed.

ZATERDAG 20 JULI







Vanochtend werden we in het strohuis wakkergemaakt door een vogel die naar 
binnen was gevlogen. Om kwart voor 7 ging Tessa naar beneden om de vogel te 
vangen en buiten weer los te laten. Daarna zijn we nog weer even naar bed gegaan. 
Tessa kwam de begeleiding nog thee op bed brengen. Tessa en Emma gingen naar 
de bakker om verse croissantjes en pistoletjes te halen. 

Om 10 uur kwam Marcel ook even ontbijten en daarna was het tijd om paard te 
rijden. Gideon en Lindsay gingen als eerste. Jacky was een beetje vervelend, maar 
Gideon kan heel goed rijden dus het lukte allemaal wel. Lindsay heeft zelfs een 
stukje met DJ gedraafd, dat ging heel erg goed. Tessa wou graag op Jacky rijden 
dus zij mocht na Gideon. Het sturen was een grote uitdaging, maar dat ging na 
een beetje uitleg van Marcel super goed. Charlotte mocht vandaag weer op DJ 
rijden, ze kon zelfs even zonder handen. Ook reed ze helemaal los. Anouk en Tom 
wisselde vandaag van paard. Vandaag reed Anouk op DJ en Tom op Jacky. Ze 
gingen samen het stoppen en het sturen oefenen. Ze reden samen de slalom door 
de pionnen.

’s Middags gingen we met de huifkar. Voor de huifkar stond Flurk (de schurk) 
een fjord. Gideon kon als een echte professional de huifkar besturen. Tessa had 
de routebeschrijving en als een echte TessaTessa gaf ze aan welke kant we op 
moesten. Tussendoor zijn we even gestopt en was het tijd voor een flesje cola en 
een koekje. 

Nadat we terug waren begon Tessa bijna direct met het maken van guacamole voor 
bij de chili con carne. Ook de chili con carne bereidde Tessa als een ware chef-kok. 
Iedereen was het ermee eens dat het eten heel erg lekker was. Na het eten was er 
nog tijd voor een spelletje en een echte paardenfilm. 

ZONDAG 21 JULI







Tom en Anouk gingen mee met Emma broodjes halen bij de bakker. De 
chocoladecroissantjes waren helaas op en even leek het erop dat het brood ook 
niet gesneden kon worden. Maar gelukkig kregen ze van de bakker de machine 
weer aan de praat. 

Marcel kwam om 11 uur weer voor het paardrijden. Charlotte en Gideon sloegen 
een dagje over. Tessa en Lindsay gingen stonden natuurlijk al direct klaar om te 
helpen bij het opzadelen en zaten er als eerste op. Tom en Anouk gingen samen 
met Marcel een rondje door het bos.

’s Middags was er tijd om snel een broodje te eten waarna we met het busje naar 
het dolfinarium gingen. We mochten daar roggen en kleine haaien aaien. Ook 
hebben we gekeken bij de walrussenshow en de zeeleeuwen. Het mooist was de 
show met de dolfijnen. Die konden heel erg hoog uit het water springen.

MAANDAG 22 JULI







Vandaag was het erg warm. ’s Ochtends bij het halen van de broodjes bij de bakker 
was het al erg heet. Natuurlijk hoort paardrijden er wel bij op een paardrijvakantie. 
Maar ook de paarden hadden het erg warm. Dus iedereen deed het vandaag iets 
rustiger aan.
 
Afkoelen kon met onze voeten in ons eigen privé voetenbadje. ’s Avonds hebben 
we bij Marcel nog een ijsje gegeten en een drankje gedronken. Volgens Marcel 
had hij het lekkerste ijs van Hoenderloo, dat moesten we dus nog maar een keer 
proberen. Marcel is gelukkig door de test van fijnproevers gekomen. 

DINSDAG 23 JULI





Lindsay kon vandaag lekker uitslapen tot 10 uur. De rest was al eerder en stond 
klaar om Marcel weer te helpen met het opzadelen van de paarden. Iedereen die 
wou mocht weer even op DJ en Jacky. Vandaag was het ook weer erg warm. We 
hebben dus weer de schaduw opgezocht en rustig aan gedaan.

’s Avonds was het tijd voor de braderie en natuurlijk eten bij Marcel. Eerst hebben 
we lekker patat gegeten en een drankje gedronken. Daarna was het tijd om een 
rondje over de braderie te lopen. Er werden erg mooie spulletjes gekocht. Zo kocht 
Charlotte een prachtig horloge en kocht Lindsay een heel erg mooi hoesje voor haar 
telefoon. Nadat iedereen de hele braderie over was gelopen en alle kraampjes had 
gezien, hebben we bij Marcel nog een lekker ijsje gegeten. 

Bij terugkomst op de Mariahoeve was het nog zo warm dat een aantal, onder het 
genot van een drankje, met hun voeten in het voetenbadje gingen zitten. 

WOENSDAG 24 JULI





Vandaag de warmste dag van de hele week en helaas ook alweer de laatste dag. 
Na het paardrijden werden de paarden goed afgespoeld. Emma kwam met het 
idee om de paarden in het zwembadje te zetten. Dat liet Gideon zich niet twee keer 
zeggen. Snel haalde hij Jacky op en zette haar in het zwembadje. Jacky vond het 
verkoelende water erg fijn. Dj durfde niet zo goed in het zwembadje.

’s Middags was het tijd om zelf af te koelen. Het was 38 graden, een goede dag 
om naar Bussloo te gaan en daar het water in te springen. Iedereen heeft heerlijk op 
hun handdoek gelegen. Een aantal hebben zelfs even een dutje gedaan. Tom en 
Anouk doken al snel het water in. Ook de rest volgde snel. Het water was gelukkig 
niet koud, maar verkoelde wel goed.

Aan het einde van de middag gingen we weer richting de Mariahoeve. Iedereen kon 
nog even de laatste spullen inpakken. Na het avondeten hebben we gezellig een 
drankje gedronken. De bitterballen konden natuurlijk niet ontbreken. 

DONDERDAG 25 JULI





De tijd gaat snel als je het leukt hebt. Ook aan de paardrijvakantie komt een eind. 
Om de vakantie extra goed af te sluiten heeft Emma bij de bakker gebakjes gehaald. 
Vandaag hebben we dus ontbeten met gebak. Eén voor één werd iedereen 
opgehaald. 

Bedankt voor de gezellige week! We hopen jullie volgend jaar weer te zien!
Groetjes Cécile en Emma

VRIJDAG 26 JULI


