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Dag 1 
Na een spannende kennismaking zocht iedereen een slaapplek uit en de vakantie kon 
gaan beginnen! Maar voor een topvakantie moesten er natuurlijk wel boodschappen 
gedaan worden en dus op met z’n allen naar de winkel. En ja dit was een hele ervaring, 
want Els moest met de bus rijden en parkeren……. Gelukkig is het helemaal goed 
gekomen en kwamen we weer veilig aan bij de Maria Hoeve, de boerderij waar we deze 
week verblijven.  
 
Etenstijd!!! Lekker samen pastasalade eten. Langzaam kwam er een einde aan de eerste, 
spannende dag. De meesten waren wel redelijk moe en daarom kozen we voor een 
rustige avond met de mooie film Harry and Snowman.  
 
Thijs had het wel even moeilijk en had wat last van heimwee, maar probeerde er samen 
met ons toch een mooie dag van te maken! 
 



 

 

  



  

Dag 2 
Laten we de dag beginnen met lekker 
broodjes, maar hmm het zijn alleen maar een 
paar croissantjes, waar is de rest???  Ja hoor 
Els mocht weer terug naar de bakker, want ze 
was de helft daar vergeten…..hahaha.  
 
Nadat we wel lekker alle broodjes gegeten 
hadden, was het tijd voor het echte werk! 
Jacky (het Paard) poetsen en rijden. Tom hielp 
goed met poetsen want Jacky was helemaal 
schoon! Ofja op één plekje dan, want dit 
plekje had hij grondig gedaan. Het paardrijden 
was helemaal top! Tom heeft vlijtig 
sprinkhanen gevangen terwijl iedereen Jacky 
goed heeft laten zweten. Na het rijden was het 
dus tijd voor een goede wasbeurt en lekker 
eten.  
 
Ook wij hadden honger gekregen dus chef-kok 
Mattias heeft hamburgers gebakken voor een 
lekker broodje hamburger.  
 
Thijs ging vandaag naar huis, want het was 
toch net allemaal iets te spannend. Maar 
iedereen is trots op hem, want hij heeft wel 1 
nachtje vakantie gevierd zonder pap en mam 
en hij heeft vandaag voor de allereerste keer 
paardgereden! En rijden dat kon hij! 
 
Na een relaxte middag stond de dierentuin op 
het programma. Hier kregen we ’s avonds een 
rondleiding van wel 2 uur. Dit ging over het 
bioritme van de dieren (wanneer ze slapen en 
wakker zijn). Dit was reuze interessant. Tom 
genoot van alle dieren die hij zag. Britt keek 
graag naar de apen en de flamingo’s en 
speelde zelf nog even voor schildpad.  
 
We waren pas na 21 uur terug van de 
dierentuin en hadden toch nog wel wat 
honger, dus toen was er nog tijd voor 
tomatensoep. Na de soep was het al langzaam 
bedtijd, want iedereen was toch wel moe van 
de wandeling door de dierentuin. 

 

 

 



 
 

 

 

  

Dag 3 
Vandaag hebben we Els maar niet alleen op pad gestuurd voor broodjes, dus hebben 
we Mattias als hulp mee gestuurd. Aranka wilde eigenlijk ook mee,  
maar haar bed lag vanmorgen zo lekker, dat ze zich versliep.  
 
Na het ontbijt was het weer tijd voor de volgende paardrijles van Marcel. En vandaag 
deed paard DJ ook mee. Er moest dus vandaag flink gepoetst worden, want 2 paarden 
moesten om 10u klaar staan. Nadat Britt haar galoppeer-kunsten heeft laten zien op 
Jacky, heeft Marcel ook nog even een showtje gegeven op DJ.  
 
Een lange ochtend paardrijden zat er weer op. Tijd voor weer een goede lunch met 
champignonsoep. Nu bespreken wat we de rest van de dag gaan doen.   
Een groepje wilde shoppen en een ander groepje wandelen, dus we hebben de groep 
opgesplitst.  
 



 

  

Inge, Mattias, Britt en Tara gingen shoppen. Eerst 
naar de Kruidvat voor zonnebrillen en toen naar de 
Action voor knutselspullen. Maar hé kijk schoenen! 
Daar moesten Britt en Inge toch eerst echt even 
neuzen en ja hoor 2 paar schoen werden er 
gekocht! Nu toch maar naar de Action. Maar hmm 
geen verf om de paarden mee te verven. Dan maar 
naar de Zeeman, maar nee ook geen verf. Dan naar 
de hobbywinkel en ja hoor dicht… nog 1 laatste 
hoop de Hema. Dus op, door de regen naar de 
Hema. En ja hoor we hebben geluk!! 

 
 

Els, Tom, Aranka en Melanie 
gingen wandellen maar hmm 
regen. Dan maar eerst een 
regendans. Els trok haar badpak 
aan en rende de regen in. Na 
flink lachen, muziek van Aranka 
op de piano en een spelletje 
toch nog maar wandelen. Ze 
vonden uiteindelijk de weg naar 
het dorp en gingen dus even een 
ijsje eten bij Marcel. En Aranka, 
die houdt wel van een lekker 
groot ijsje!  
 

Na een leuke middag moest 
iedereen even bijkomen. Benen 
de lucht in en chillen! Maar 
langzaam werd het tijd voor het 
avond eten. Snackjes met 
aardappeltjes en zoals Melanie 
zegt met konijnenvoer.  
 
Na het eten was er toch nog 
energie voor een 
avondwandeling. Dus Melanie, 
Mattias, Tara, Britt en Inge 
gingen nog een stuk wandelen 
en belanden ook bij Marcel voor 
een lekker ijsje. Tijdens de 
wandeling werd er veel 
gelachen en hebben Melanie en 
Inge goede discussies gevoerd. 
 
De rest van de groep (Tom, Els 
en Aranka) hebben in die tijd 
samen een spelletje gedaan.  
 
De avond werd afgesloten bij 
beautysalon de Maria Hoeve. 
Met nagelstylisten Mattias en 
Aranka en kapster Melanie. 
 



 
 
  

Dag 4 
Weer een nieuwe dag. Een heerlijke dag met af en toe een zonnetje. Tijd dat weer 
iedereen zijn paardrij-kunsten laat zien. Zo ging Britt in galop op DJ en liet Melanie zien 
hoe je moet galopperen met 1 hand op Jacky. Maar ook Inge en Els stapten vandaag op 
DJ. Els ging in de bak draven en Inge ging lekker stappen in het bos.  
 
Tijdens het paardrijden moesten de geiten gevangen worden, want de dierenarts kwam 
op bezoek. Melanie schoot daarom te hulp en heeft de geiten gevangen. 
 
In de middag gingen we zwemmen bij een meertje. Hier was een speeltuintje bij waar 
onder andere Tom goed van kon genieten. Er was een nadeel. Er zaten heel veel 
mieren!! O en ja er was nog een nadeel. In het water was het erg glibberig en dit vond 
Inge heel vies. Maar Melanie trok haar lekker mee dat water in. Aranka had het vandaag 
helaas wel een beetje moeilijk. Want ja verliefdheid…. dat is maar ingewikkeld.  
 
Terug bij de Maria Hoeve is het tijd voor worstjes, gebakken aardappeltjes, erwten en 
sla. Om de lekkere maaltijd te laten zakken gaan we een boswandeling maken met z’n 
allen en om het helemaal af te sluiten gaan we even terrasje pakken bij Marcel. 
 



 

  



 
 
 
  

Dag 5 
De dinsdag is aangebroken. Vandaag iets korter 
rijden, maar Britt liet wel even zien hoe goed ze kan 
rijden op DJ. Nadat iedereen weer goed gereden had, 
was het tijd voor een snelle boterham en dan hup de 
bus weer in. Nu was het tijd voor een huifkartocht en 
ja iedereen mocht zelf leren mennen! Els en Melanie 
waren na de huifkartocht extra moe, want zij hebben 
meer gewandeld dan gezeten.  
 
Nadat iedereen zijn men-kunsten had laten zien en 
we weer veilig de huifkar teruggebracht hadden, was 
het tijd voor PANNENKOEKEN! Maar eerst even 
bijkomen in de bus richting de pannenkoekenbakker. 
Melanie heeft zelfs nog één uur geslapen. Etenstijd! 
Terwijl Melanie veel plezier had met gekke foto’s 
maken, smikkelde de rest van een overheerlijke 
pannenkoek.  
 
’s Avonds hebben we samen een spel gedaan. Wie 
ben ik? Tara was heel goed in het spel maar Els…… 
Tja daar hebben we het maar niet over. Ohww en 
Mattias, die stelde wel heel aparte vragen… hahaha! 
 



  



  



 
 
  
 
 
  

Dag 6 
Vandaag was het tijd voor een bos rit. Iedereen mocht een lekker groot stuk paardrijden 
door het bos. De rustigste rit was de rit van Tara en Tom. Want, zoals Tara zegt, dan 
moet je genieten! Dus dat hebben ze volop gedaan.  
 
Mattias houdt wel van lekker kletsen op het paard. Mooi hè! Leuk hè! Lekker hè! Ohww 
en zingen op het paard dat kan hij ook nog.  
 
Els dacht, als ik niet kan paardrijden door het bos, dan ga ik een rondje meelopen. Maar 
toen heeft ze ook maar meteen even uitgeprobeerd of de grond lekker ligt, want 
achteruitlopen is moeilijk.  
 
Na het paardrijden was het voor Aranka tijd om naar huis te gaan. Ze heeft een top 
vakantie gehad, maar voor nu lekker tijd om weer naar haar eigen bedje te gaan. Na 
een laatste dikke knuffel en natuurlijk een welverdiend diploma kon haar terugreis 
beginnen.  
 
Wij hadden intussen van de drukke ochtend allemaal honger gekregen, dus het was tijd 
voor een lekker gebakken eitje. Hier kon Melanie nog even haar kookkunsten laten zien.  
 
’s Middags helaas weer wat regen, maar daar wisten we wel wat op. Binnen lekker 
kleien en een bedankje maken voor Marcel. Iedereen heeft er iets moois van gemaakt.  
 
Jaaaa zon! Dan nu op naar de braderie, die helaas maar klein was en daarna lekker 
frietjes eten bij Marcel. En ja, dan kan een lekker ijsje natuurlijk niet achterblijven dus 
ook die werd nog lekker opgegeten. Mattias koos niet voor een ijsje, maar voor een kiwi 
milkshake, want ja, die is gezond hè!… hahaha. 
 
De avond weer gezellig afgesloten met het spelletje Wie ben ik? 
  



 

 
  

Dag 7 
Vandaag liep de dag een beetje anders dan anders. Iedereen heeft lekker uitgeslapen 
en Melanie moest haar hele programma omgooien. Haar dag startte altijd met paarden 
uit de wei halen, maar vandaag moest ze wachten tot na het ontbijt. Daarom ging ze 
vandaag samen met Inge broodjes halen.  
 
Na een lekker ontbijtje was het dan eindelijk tijd om de paarden uit de wei te halen. En 
dit keer hielp iedereen mee! Nadat de paarden ook een lekker ontbijtje opgegeten 
hebben was het tijd om de paarden grondig te poetsen. En nee, nu was het niet tijd om 
paard te rijden maar om de paarden te gaan verven.  
 
Tara ging meteen aan de slag met de blauwe verf. Ze wist meteen wat ze ging doen. 
Jacky een blauwe kont geven. Mattias, Melanie en Els hadden de smaak ook goed te 
pakken. Op het laatste heeft Britt ook nog even mee geholpen.  
 
Tijdens het verven kregen we bezoek van Emma en die ging samen met Els verkeerd op 
het paard zitten.. hahaha. 
 
Na de lunch was het dan eindelijk tijd om te gaan paardrijden. Maar eerst was het nog 
even tijd voor een rondje hardlopen van Inge en Mattias. Helaas vielen er ’s middags 
wel af en toe buien, maar dit mocht de pret niet drukken. Britt heeft Dj weer goed laten 
zweten, Melanie heeft gesprongen op Jacky, Mattias heeft gegaloppeerd op Jacky en Dj 
heeft Inge nog even goed laten zweten. Verder hebben Els en Inge nog even laten zien 
dat ze kunnen galopperen op Jacky en gingen Melanie en Inge samen de paarden 
uitstappen in het bos en maakten er een echte survivaltocht van door de bomen.  

 
 
  



  

Het paardrijden was helaas weer voorbij en 
daarom was het tijd om Marcel te gaan 
bedanken met een mooi kleiwerk.  
 
Tijd om de vakantie samen te gaan afsluiten met 
lekker uiteten en midgetgolf. Britt kreeg een 
kinderpizza, maar omdat dit toch wel beetje 
weinig was heeft ze er maar 2 op gegeten. Met 
midgetgolf maakt Mattias en Melanie een hole in 
one en wonder boven wonder heeft Inge 
gewonnen…. Speelde ze wel eerlijk???  
 
Als allerlaatste gingen we nog een keer ijs eten 
bij Marcel. Ook hier liet Britt nog even zien hoe 
goed ze kan eten, want ze dronk eerst haar 
milkshake op en at daarna nog een half ijs.  
 
Nu was het dan toch echt tijd om langzaam de 

koffers te gaan inpakken en naar bed te gaan.  
 



 

 
 

 

  

Dag 8 
Het zit er weer op helaas. De vakantie is ten einde. We hebben een top vakantie gehad. 
Iedereen was behoorlijk moe. Behalve Melanie, die zat nog vol energie. Els en Inge 
waren zelfs zo moe dat Mattias en Melanie ze maar een fijne schouder massage gaven. 
Marcel kwam ook nog even dag zeggen en daarna werd langzaam iedereen opgehaald.  
 

 
 
 
  



  

Wij hebben genoten van de vakantie en 

goed met jullie kunnen lachen. We 

gaan stiekem jullie allemaal toch wel 

een beetje missen! 
 



 

Nog een paar leuken weetjes! 
Wist je dat…… 

 

 

• Aranka houdt van griezelen en disco 

• Melanie op dag 1 al galoppeerde op Jacky 

• Tara niet houdt van nagellak  

• Mattias op dag 2 het zadel op Jacky heeft gelegd 

• Britt houdt van mooie schoen kopen 

• Tom sprinkhanen kan vangen 

• Thijs heel stoer is omdat hij voor het eerst op een paard heeft gereden 

• Aranka houdt van grote ijsjes 

• Els graag in haar badpak door de regen rent 

• Melanie het rijbewijs van Els redt tijdens het paardrijden 

• Inge een fotografisch geheugen heeft maar het niet altijd werkt 

• Tara het liefste op Jacky rijdt maar ook Dj leuk vindt  

• Britt, Dj als een uitdaging ziet 

• Mattias Burgers’ Zoo reuze interessant vond 

• Thijs voor het eerst 1 nacht op vakantie is geweest, wat wij heel knap van hem 
vinden 

• Britt een echte schildpad kan zijn 

• Tom helemaal opleefde in de dierentuin en meteen vroeg of hij wel alle foto’s kreeg 
van de dieren 

• Inge nog koppiger is dan Melanie en ze dus mooie discussies kunnen voeren 

• Mattias houdt van diamant ratelslang 

• Tara altijd Step even gaat verwennen en aaien als iedereen druk bezig is met de 
andere paarden 

• Britt een echte dierenvriend is en houdt van aapjes 

• Melanie kwijt was en na lang zoeken bleek ze gewoon bij de geiten te zitten.  

• Els toen in paniek raakte 

• Britt haar vader tegen kwam bij de dierentuin 

• Tom kan goed bellenblazen 

• Melanie in 1 min haar koffer inpakt. Maar er dan wel nog wat dingen in het rond 
liggen 

• Els, Inge en Melanie goed rommel kunnen maken 

• Tom machines heel mooi en interessant vindt 

• Britt de grootste maag heeft 

• Mattias goed kan kletsen 

• Melanie elke dag de paarden uit de wei haalde 

• Tara in alle rust kan genieten van het paardrijden 

• Els en Inge genoten hebben van de vakantie met jullie!!!!! 
 


