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Vrijdag 21 juni vertrokken we met z’n achten naar Houthem St. 

Gerlach waar we een week in het Fletcherhotel De Geulvallei 

zouden verblijven. 

En wat hadden we er een zin in!! 

 

We startten in Arnhem waar de reisbegeleiders Marja en Milly en 

Jan 1 opstapten. 

 

Vervolgens zochten we in Veenendaal de Mac op waar Jan 2, 

Anneloes, Paul en Rieneke opstapten en na een aantal koffers en 

een rollator verder konden we onze reis voortzetten. 

In Eindhoven maakten we de volgende stop bij het Novotel waar 

Nellie als laatste zich bij ons voegde samen met een rollator en een 

scootmobiel. 

Iedereen was nu toe om te “shaken” dus stopten we weer bij de 

Mac Eindhoven. 

Zo waren we compleet en stoomden we door naar het Limburgse 

land om vlakbij Valkenburg het hotel op te zoeken. 

We arriveerden na een voorspoedige reis rond kwart over 4 en 

startten daar op het terras met een heerlijke goudgele rakker, een 

glaasje wijn of een ander drankje. 

Na wat huishoudelijke mededelingen deden we een rondje 

kennismaken, werden de kamers verdeeld en de koffers uitgepakt. 

 

Om 7 uur zaten we aan een heerlijk driegangenmenu met soep, 

een boeren schnitzel of kabeljauw en een tiramisu op het terras. 

Het weer was TOP! 

 

Na een flink afzakkertje lagen we moe, maar voldaan rond half 12 

in bed. 

 

De eerste dag was goed begonnen. 
 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Zaterdag 22 juni 

 

Van Paul, onze weerman: 28 o , zonnig, petje en zonnebrand op en 

gaan met die banaan 

 

9 uur ontbijten, relaxed starten, heerlijk 

lekker ontbeten, van alles te eten, 

van suikerbrood tot scrambled egg 

voor iedereen en elke lekkerbek. 

 

Om half 12 gingen we richting Valkenburg. Via Margraten en 

Gulpen meldden we ons bij Daisy’s workshop waar we onze hand 

vereeuwigden in wax en inkleurden in ieders favoriete kleur. 

Iedereen was laaiend enthousiast en de handen gingen netjes 

verpakt mee. 

De tijd vloog voorbij dus nog maar niet shoppen in Valkenburg, 

maar na picknick ingrediënten te hebben gekocht gingen we naar 

de Rosegarden van Juliana. Daar konden we, heerlijk in de 

schaduw, rustig chillen en de lunch gebruiken. 

 

We keerden terug naar het hotel waar om half 7 weer een heerlijk 

diner klaarstond van forel voor 2 en varkenshaasje voor 6. Het 

toetje was super in wit met rood en we smulden ons een slag in de 

rondte. 

 

’s Avonds nog even op het terras gehangen en iets gedronken. 

Het was een heerlijke dag en de workshop van de wax hand was 

erg leuk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Paul, onze weerman                                                genietend van een roseetje op het terras 

 

 

 

 



           
 

 

 

 



 
 

 

 

Daisy’ s workshop waxhand maken 

 

 

  



Zondag 23 juni 

 

Paul, onze weerman: 30 o, ‘s morgens helder, ‘s middags bewolkt 

 

Vandaag zouden we naar Maastricht, naar het multi culti 

muziekfestival gaan. 

Het liep anders dan gepland. 

Nellie, Jan 2, Anneloes en Milly bleven in de  

Geulvalleituin, de andere 4 gingen naar Maastricht. 

Het eerste kwartet had een relaxte, lazy Sunday, deden spelletjes, 

leerden elkaar beter kennen en dronken water en thee want het 

was weer heeeel warm. 

Het andere kwartet swingde zich een slag in de rondte, danste met 

mooie mannen en vrouwen, kochten een waterkoker en kwamen 

terug met een vlaai en………….IJS 

MMMMMMMMMMMMMMM heerlijk 

 

’s Morgens bij het ontbijt had iedereen de opdracht gekregen om 

van zichzelf een goede eigenschap te bedenken. Dat is nog best 

lastig, want wat is een eigenschap en zeg maar eens iets positiefs 

over jezelf. 

Het lukte iedereen er glansrijk doorheen te komen en ook de 

anderen hadden al “door” hoe iemand was en waar hij/zij goed in 

was. 

L e u k ! 

 

We hebben weer heerlijk gegeten en begonnen met een bijzonder 

voorgerecht, sommigen geitenkaas anderen carpaccio. 

We sloten af met koffie met Limburgse vlaai op het terras. 

 

Om 11 uur lag iedereen plat en de dag ook! ☺ 

 

 

 



 

 



Maandag 24 juni 

 

Van Paul, onze weerman: heel warm in het noorden, oosten, zuiden 

en westen, iedereen op apegapen 

 

Vandaag staat Valkenburg op het programma. 

 

Na weer heerlijk te hebben ontbeten met verse broodjes, 

krentenbrood, suikerbrood, yoghurt, verse vruchten, gekookt ei, 

ham en kaas vertrokken we om te 

Winkelen 

Kaartjes te sturen 

Postzegels te scoren 

 

We hadden al gezien dat er een City Tour door Valkenburg reed 

en dat leek ons wel wat en zo zagen we Valkenburgs mooiste 

plekjes en werd ons het een en ander over de geschiedenis van dit 

authentieke stadje verteld. 

 

Het werd steeds warmer en we besloten terug te gaan naar het 

hotel en verkoeling te zoeken in de heerlijke achtertuin. 

In de schaduw aten we een ijsje en probeerden we de warmte te 

trotseren. 

 

Om half 7 aten we pasta met kip en nog een keer het 

varkenshaasje, omdat het zo lekker was. 

 

Ons abonnement op het terras was gelukkig nog niet verlopen dus 

we maakten daar weer dankbaar gebruik van. 

 

 

 



 
 

 



 

 



 

Dinsdag 25 juni 

 

Van Paul, onze weerman: de vreselijk warmste dag van de week, ver 

boven de 30 o, duik onder in de grotten 

 

Na te hebben ontbeten vertrokken we naar Maastricht voor een 

rondvaart op de Maas. 

Overal langs deze rivier bleek voetgangersgebied te zijn. We 

moesten dus heel wat hindernissen overwinnen om voor de boot 

de bus te kunnen “uitladen”, maar gelukkig, dat lukte. 

We dobberden ongeveer een uur rond en zagen vele mooie plekjes 

langs de Maas. 

 

Na weer voet aan wal te hebben gezet picknickten we op de kade 

met broodjes, drinken, een mandarijn en een stuk ontbijtkoek. 

 

Nu op naar Valkenburg om te “shaken” bij de Subway en daarna 

de gemeentegrot te bezoeken. 

We konden in de treintje mee zo ongeveer 70 meter onder de 

grond. Het was er cool (12o) met heel veel tekeningen in zwart wit 

en een schuilkelderverhaal uit de 2e wereldoorlog. 

Na een uurtje kwamen we weer boven water en viel de hitte extra 

zwaar op ons. 

 

Toch maar weer terug naar het hotel om te verkoelen in de tuin. 

Iedereen was moe van de warmte, maar we hadden veel gezien. 

 

Om half 7 aten we of saté of kabeljauw en sloten af met een dame 

blanche. 

 

Om 9 uur keken we met z’n allen naar de Oranje vrouwen die met 

2-1 wonnen van Japan door in de laatste paar minuten een 

strafschop te scoren. Dikke mazzel. 

 

Om 11 uur was de dag teneinde. 

De tijd vliegt, we zijn al over de helft. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Woensdag 26 juni 

 

Van Paul onze weerman: vandaag echt TE warm wandelweer, pas je 

programma aan. 

 

Na te zijn opgestaan, weer heerlijk te hebben ontbeten en dat te 

hebben afgesloten op het terras met een kopje koffie, besloten we 

inderdaad ons programma aan te passen. 

 

Vlakbij Withuis zouden we in restaurant Le Sud eerst genieten 

van een kopje koffie en een Limburgs vlaaitje om vervolgens een 

wandeling te maken,  daarna de lunch te nuttigen op het terras 

van Le Sud. 

 

Rond half 12 vertrokken we en daar aangekomen begonnen we 

met de lunch. We konden kiezen uit een heerlijk soepje, een tosti 

of een bruchette. 

Na dat heel relaxed te hebben opgegeten sloten we af met 

koffie/thee/fris en het Limburgse vlaaitje. 

 

Dat was genoeg voor vandaag en we reden terug naar ons hotel in 

Houthem St Gerlach om de rest van de middag ieder zijn ding te 

laten doen. 

 

’s Avonds om half 7 werden we door de kok verrast met een 

heerlijke nasi en een lekker monchou-achtig toetje. Weer een 

verwennerij. 

 

Een kopje koffie op het terras en om een uurtje of half 10 richting 

bed. 

 

Morgen een half uur eerder op! 

We gaan naar Schimmert. 

 

 

 

 



 



 

Donderdag 27 juni 

 

Van Paul onze weerman: Blijf in de schaduw, het is iets minder 

warm, maar toch nog boven de 25 o. 

 

Onze laatste dag alweer  

 

Omdat we op tijd op de Zorgboerderij moesten zijn, stonden we 

een half uur eerder op en ontbeten we ook vroeger. 

De Zorgboerderij staat in Schimmert en wordt gerund door John 

en een aantal mensen met een beperking. 

We gaan er vlaaien bakken om mee te nemen naar huis!! 

Leuk  l e u k  L E U K 

 

We werden ontvangen met een kopje koffie en er werd uitgelegd 

wat we allemaal moesten doen 

- deeg rollen 

- kersen plukken 

- rabarber plukken 

- kersen ontpitten met een ontpitapparaat 

- rabarber snijden 

- rode bessen plukken 

- rode bessen ritsen 

- deeg in de vorm 

- beschuit verkruimelen om vocht op te nemen 

- vulling erop 

- kruimels erover 

- bakken in de oven 

 

Alles bij elkaar een gezellige bedrijvigheid, een prachtige tuin en 

een museum met allerlei oude werktuigen tot en met een oude 

ingerichte keuken 

We kregen een rondleiding van Annemarie. Ze deed het geweldig! 

We hebben achter in de tuin nog een tuinoven bekeken en de 

konijnen geaaid . 

De lunch hadden we zelf meegenomen en mochten we daar 

gebruiken. 



 



Rond 2 uur waren er zoveel vlaaien gebakken dat we ieder een 

mee konden nemen. 

Omdat het verschillende smaken waren, deelden we de vlaaien in 

vieren, zo hadden we allemaal de verschillende smaken mee. 

 

En natuurlijk sloten we af met thee/koffie/fris en een stuk 

zelfgebakken vlaai. 

H e e r l i j k 

 

  
 

Een geslaagd uitje met lieve mensen. 

 

We gingen er weer vandoor en waren rond 3 uur weer op de basis. 

 

We aten om 6 uur ‘s avonds want 

Marja had geregeld dat we zalm kregen!  Echt lekker, 

Nellie had nog een keer het varkenshaasje en Paul de schnitzel 

En toe?? 

Een lekkere vruchtensorbet op het terras,  een echte afsluiter 

want ja dat was het de laatste keer diner in het hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We gingen bij elkaar zitten om de Tendens Vakantie Herinnering 

uit te reiken. Voor iedereen een persoonlijk nootje. 

 
En dan is er weer werk aan de winkel. 

De koffers werden gepakt, alleen wat nog nodig was voor de 

volgende morgen bleef eruit. 

De bus werd weer ingepakt met alle koffers, rollators, de 

scootmobiel (die is er niet uit geweest) de wax handen, de vlaaien 

en morgenochtend wij erbij en gaan met die banaan. 

 

Snurken, want om 6 uur gaat de wekker. 

Omdat het zo warm was hadden we besloten vroeg te vertrekken 

en voor 12 uur ieder af te leveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 28 juni 

 

Paul de weerman had een vrije dag… helaas 

 

De wekker om 6 uur 

Om 7 uur ontbijten. Eventueel een broodje maken voor tussen de 

middag. 

Om 8 uur, iedereen naar het toilet en dan de bus in. 

De kamers gecontroleerd of alles mee gaat. 

 

En dan op naar Eindhoven waar we met Nellies dochter om 9 uur 

hebben afgesproken 

Om kwart over 9 stonden we bij het Novotel, daar laadden we 

Nellies spullen uit, zeiden haar gedag en zo gingen we verder naar 

de Mac Donalds in Veenendaal. 

Daar ging verder iedereen eruit behalve Jan 1, die ging mee naar 

Arnhem. 

Omdat we daar op taxi’s moesten wachten konden we mooi koffie 

drinken. 

Pauls ouders waren er al en dronken met ons een kopje koffie 

mee. 

Gelukkig lieten de taxi’s niet lang op zich wachten en zo 

vertrokken we rond half 12 naar Arnhem  waar we de bus 

aftankten en voor het kantoor van Tendens uitstapten. 

Daar wachtte de taxi van Jan 1 al, zodat ook hij als laatste 

richting huis kon. 

Al met al een heel voorspoedig verlopen reis! 

 

 

Nu lekker nagenieten 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Groetjes,  Nellie,   Jan 1,  Paul,  Rieneke,  Jan 2,  Anneloes,   

Marja en Milly 

 

 

 

 


