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Vrijdag 1 juli 2022 

Vandaag vertrekken we met ons busje naar Duitsland. In Arnhem waar Pien, Rick, Lex Auke en Paul 

opstappen. Met chauffeur Henk en reisbegeleidster Hilde gaan we eerst naar Veenendaal om Erik en 

Lotte op te halen. 

De reis naar Heimbach, waar ons vakantiehuisje staat, verloopt voorspoedig met enkele sanitaire 

stops onderweg want het is toch nog een hele reis. 

 

Aangekomen in het huisje worden de kamers verdeeld en daarna rijden we met z’n allen naar het 

station in Duren waar reisbegeleider GP (Grote Paul ☺) zal aankomen om Henk te vervangen. 

Precies op tijd zijn we op het station en nemen we afscheid van Henk en verwelkomen we GP. 

Terug naar ons vakantiehuis en daarna naar de snackbar waar we heerlijk op het terras van ons 

patatje met snack genieten. Het weer en het uitzicht is fantastisch. 

 

’s Avonds worden de wensen voor komende week doorgesproken en het programma voor zaterdag 

bekend gemaakt. 

Activiteiten voor zaterdag worden: Boodschappen doen, zwemmen, slijm maken en laser gamen. 

 



Zaterdag  2 juli 2022 

Rond half 9 gaan we gezamenlijk ontbijten met warme broodjes uit de oven en een gebakken of 

gekookt eitje naar keuze. Na het ontbijt gaan GP met Paul, Erik, Lex en Auke de boodschappen doen 

voor het eten van vandaag. Zodra we terug zijn van de boodschappen staan de anderen al te 

trappelen om te gaan zwemmen. Zodra de boodschappen zijn opgeborgen gaan we met z’n allen 

richting het zwembad op het park. 

Het water in het buiten zwembad is best wel frisjes maar uiteindelijk gaat toch iedereen er in. Rick 

treuzelt het langs en wil het liefst gelijk naar het binnenzwembad. Omdat niemand met hem mee wil 

komt hij toch het bad in om met de anderen een potje “lummelen” te spelen. We blijven tot 13:00 

uur en gaan dan naar het huisje waar we als lunch lekkere pannenkoeken krijgen voorgeschoteld.  

Om 14:30 gaan de Lotte, Pien, Paulien Hilde naar het slijm maken. GP gaat met de andere heren 

wandelen over de dam naar de plek waar ze boten verhuren om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Op het terras aldaar wordt een cola gedronken en daarna lopen we weer terug naar het huisje.  

  

 

Om 16:00 uur zijn we weer terug en de F1 liefhebbers kijken naar de kwalificatie van de race op 

Silverstone.  

’s Avonds eten we macaroni met een lekker chocolade of vanille toetje als dessert. 

Hierna is het de beurt aan de mannen om te gaan laser gamen erg fanatiek wordt er gestreden om 

de winst maar uiteindelijk is het een gelijkspel en is iedereen een winnaar. 

We sluiten af met een ijsje en lopen terug naar ons huisje.  

De dames waren ondertussen ook een stukje over het park wezen wandelen en hadden de 

wandeling ook afgesloten meteen ijsje bij de snackbar. 



’s Avonds wordt het programma van de volgende dag besproken en de keuze valt op een bezoek aan 

een Wildlife park hier in de buurt en ’s middags kunnen de liefhebbers van de F1 de race bekijken en 

de anderen gaan zwemmen. 

Hierna wordt er nog een spelletje Skibbo gespeeld en is het daarna tijd om het bed op te zoeken. 

 

Zondag 3 juli 2022 

Na het ontbijt vertrekken we met ons busje naar Wildlife Park Schmidt. Het is een mooi kleinschalig 

park met een beperkt aantal dieren. We nemen ook voer voor de dieren mee zodat we onderweg de 

dieren, die veelal vrij rondlopen en waar je dichtbij kan komen, kunnen voeren. 

 

Na het rondje door het park drinken we wat op het terras en nemen we er een lekker stukje taart bij. 

Om half twee start een poppenkast voorstelling van Jan Klaassen, Kasper in het Duits waar met 

plezier naar werd gekeken en leuk werd meegedaan. Nadat de boef was gevangen kwam er een 

einde aan de spannende voorstelling en konden we aansluitend naar de roofvogelshow. Een leuke 

show waarin we de dieren werden gevoerd en regelmatig op de arm van de man landden zodat we 

de vogels goed konden bekijken. Lex mocht zelfs aan het eind een van de vogels even aaien. 



 

 



Na afloop van de show gaan we weer richting vakantiehuis en daar aangekomen doen we eerst 

boodschappen voor het avondeten. Het wordt tomatensoep met stokbrood en kruidenboter en 

kartoffelsalade met een Bockworst. Met ijs als nagerecht. 

Lex, Erik en GP gaan de F1 race bekijken en de anderen gaan zwemmen met Hilde en tevens gaan ze 

op bezoek bij MIO de parkmascotte. 

 

 

Na het eten gaat er een Film worden uitgezocht op Netflix en het wordt “De club van lelijke mensen” 

die bekeken gaat worden. 

Na de film is er nog tijd voor een potje Skibbo en gaan de eersten ook alvast hun bed op zoeken. 

 



Maandag 4 juli 2022 

Vandaag gaan we winkelen in Aken. Onderweg halen we broodjes en wat te drinken voor een  

Picknick in het park. Het valt niet mee om een parkeerplaats te vinden voor onze bus bij het centrum. 

Bij een praktijk voor fysiotherapie kunnen we na toestemming ons busje gratis voor 2 uur kunnen 

parkeren en vandaar uit lopen we naar het centrum. Het eerste doel is Ansichtkaarten te kopen voor 

degene die een kaartje naar familie, vrienden of bekenden willen sturen. Dat lukt vrij snel en daarna 

is het tijd voor het echte shoppen. Er zijn heel veel leuke winkels en Lotte slaagt voor een leuke 

Disney tas en badslijm en Pien koopt een pushpopper. Lex past nog wel een leuk Nike T-shirt maar 

besluit uiteindelijk om het toch maar niet te kopen. 

Op de terugweg doen we de boodschappen voor het avond eten en voor de picknick van morgen. 

Bij terugkomst gaan we met z’n allen eerst zwemmen en Rick maakt nieuwe vrienden. Met een 

waterpistool wordt Hilde beschoten en daarna is Rick snel weer weg. 

’s Avonds eten we een broodje hamburger en een kop tomatensoep met een stokbroodje belegd 

met tomatensaus en geraspte kaas. Als toetje hebben we nog puddinkjes en ijs. 

Na het eten wordt er eerst TV gekeken en daarna een spelletje Skibbo gespeeld. Tot het tijd wordt 

om naar bed te gaan. 

 

   
 

 



Dinsdag 5 juli 2022 

 

De ochtend begint voor Lotte met een “silent disco” met haar koptelefoon op danst ze geluidloos op 

de muziek. ☺ 

Bij het ontbijt deze ochtend bakt GP wentelteefjes deze keer. Die vallen uitstekend in de smaak ☺ 

Na het ontbijt gaan we een wandeling / puzzeltocht doen op ongeveer 5 minuten rijden van ons 

huisje. Het is een leuke tocht en na wat puzzelen wordt uiteindelijk de schat (cache) gevonden. 

  

  

Na de wandeling houden we een picknick in het bos waarbij er voor iedereen heerlijk belegde wraps  

of sandwiches zijn.  

’s Middags gaan we naar het mooie buitenzwembad in Heimbach waar we met z’n allen lekker 

plonsen in het water. Er is een duikplank en een glijbaan die vooral erg in trek is bij Rick. 

 



’s Avonds gaan we uit eten bij Jorgo de plaatselijke Griek. Er wordt o.a.  pizza, patat en gyros 

gegeten, allemaal erg lekker. 

 

Als we terug zijn in het huisje gaan we bingo spelen. We hebben leuke prijsjes gekocht voor elk een 

dus iedereen gaat vanavond een leuk prijsje winnen. De eerste Bingo was voor Erik en hij mag als 

eerste kiezen, daarna was  Auke de gelukkige en mocht als tweede een prijsje kiezen. Uiteindelijk 

heeft iedereen een keer Bingo gehad en zijn alle prijzen verdeeld. Het was een leuke en gezellige 

avond. 

  

  



 

Woensdag 6 juli 2022 

Vandaag gaan we naar Phantasialand in Bruhl…we zijn om 09:45 in het park, mooi op tijd als om 

10:00 uur alle attracties open gaan. We beginnen in de Taron een supersnelle achtbaan dat was al 

aardig heftig ☺ Daarna gaan we naar Mystery Castle waar Rick en Erik helaas niet in kunnen omdat 

ze te lang zijn GP en Hilde blijven bij hen en wachten bij de uitgang op de anderen. De River Quest 

slaan we nog even over omdat het nog best frisjes is en om een hele dag met natte kleding rond te 

lopen lijkt ons niet zo’n goed idee. Gelukkig zijn er nog genoeg andere leuke attracties. We gaan een 

aar keer achter elkaar in Colorado adventure want het is nog lekker rustig. Over het algemeen zijn de 

wachttijden niet langer dan een half uurtje waardoor we alle achtbanen kunnen nemen. We 

bezoeken ook een voorstelling JUMP met strakke beats en mooie stunts op trampoline, fiets en 

blades. 

  

  

’s Middags gaan we naar de 4D piratenfilm die Rick zo leuk vind dat hij hem nog een tweede keer 

gaat bekijken. Dit keer met alleen met GP omdat hij voor de F.L.Y. te lang is en de anderen daar graag 

in willen. 



 

   

  



 

Aan het eind van de dag gaan we met z’n allen eerst in de Chiapas wildwaterbaan waar niemand 

helemaal droog uit komt. Gelukkig schijnt de zon en kunnen we alvast een beetje opdrogen. De echte 

liefhebbers willen nog wel een keertje nat worden in de Mystic River. Paul, Lex en GP houden het 

voor gezien en wachten op de anderen in het zonnetje tot ze bij de uitgang zijn. Hierna gaan we naar 

de bus en weer terug naar Heimbach waar we ons eerst omkleden en daarna naar de cafetaria op het 

park om Patat met wat lekkers te eten. 

Na het eten wordt eerst televisie gekeken en afsluiting van de dag wederom een paar potjes Skibbo 

voor de liefhebbers.   

 

Donderdag 7 juli 2022 

Vandaag de voorlaatste dag doen we wat rustiger aan en degene die wil mag lekker uitslapen. Vanaf 

08:30  worden er voor degene die al wakker zijn weer, op veelvuldig verzoek, overheerlijke 

wentelteefjes gebakken. Na overleg wordt het dagprogramma vastgesteld. Eerst naar de Action en 

nog de laatste boodschappen doen bij de Lidl met daar in de buurt een picknick. Daarna bowlen en ’s 

middags zwemmen met daarna voor de liefhebbers het voorlees uurtje van MIO de parkmascotte. 

Om 18:00 gaan we weer uit eten en omdat het vorige keer goed was bevallen bij Jorgo gaan we daar 

weer terug. 

We vertrekken tegen 11:00 uur en rijden naar Niederzier daar is een bowling die open is vanaf 11:30 

dus dat komt mooi uit als we ’s middags een balletje willen gooien. Het is wel een stukje rijden maar 

dat hebben we er wel voor over. In Niederzier wordt er eerst gewinkeld bij de Action waar ook het 



laatste souvenirtje wordt gekocht. Daarna naar de Lidl die vlakbij is waar we gelijk wat lekkers kopen 

voor de lunch, broodjes en wat te drinken. Op de parkeerplaats bij de bus eten we de gekochte 

broodjes op en daarna gaan we richting bowling.  

Helaas blijkt de bowling pas vanaf 17:00 uur open te gaan, wat een teleurstelling. Dan maar weer 

terug naar het park om te gaan zwemmen in het binnen zwembad. Er zijn zelfs nog enkele 

sportievelingen die ook nog een duik nemen in het buitenbad.  

Na de zwempartij gaan we weer naar Heimbach om bij de Griek als afsluiting van onze vakantie te 

eten. De diverse schnitzels hebben de voorkeur deze keer bij de meesten. Ook pizza blijkt een goede 

keuze. Alle borden gaan uiteindelijk weer leeg mee naar de keuken en omdat GP betaald hoeven we  

niet af te wassen.  

Als we terugkomen in het huisje wordt er alvast een begin gemaakt met het inpakken van de koffers 

want morgenochtend vertrekken we na het ontbijt weer terug naar Nederland. 

 

Vrijdag 8 juli 2022 

Vandaag is het ontbijten inpakken en met ons busje weer naar huis. De reis verloopt voorspoedig en 

onderweg stoppen we in Beuningen bij de Mc Donalds voor de lunch. Van hieruit is het nog 20 

minuten rijden naar Veenendaal waar we, door de kleine file 2 minuten te laat arriveren. De familie 

van Lotte en Erik staat hen al op te wachten. Na een innig afscheid rijden we door naar Arnhem waar 

Pien, Paul en Rick worden opgehaald. Auke en Lex rijden met Hilde mee naar het noorden om naar 

hun families gebracht te worden. 

We kunnen terug kijken op een hele leuke en gezellige week. 

Tot een volgende keer !!! 

 

Groetjes van Hilde en Paul (GP) 

  



   

Van wie zijn deze schoenen? ☺   Hilde wordt flink geknuffeld 

 

    

 

 



   

   



  

 

 


