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Op vakantie met Kees, Jorrit, Dik, Joris, 
Thijs, Rob, Tamo, Marc en Nicoline van 
19 t/m 25 juli. Naar Beers, De Barendonk, 
we logeren in de Vlaamsche Schuur. 

 



Vrijdag 19 juli 

Vandaag begint de Tendens vakantie Politieagent en brandweerman. Op kantoor in Arnhem 

staat al een heleboel klaar. Dik en Nicoline halen dat samen met de bus daar op. Rob is de 

eerste vakantiegast. Hij wordt door zijn broer gebracht. Ruim op tijd vertrekken we, en dat is 

maar goed ook, want het is de laatste dag van de vierdaagse in Nijmegen en die komt 

vandaag zelfs door Beers, de plaats waar we moeten zijn. Na veel omwegen en omleidingen 

komen we gelukkig toch nog voor alle andere vakantiegangers aan in Beers. We worden 

hartelijk ontvangen en krijgen een snelle rondleiding door de Vlaamsche schuur. Prachtig, 

wat een ruimte en ook een groot terras en grasveld. Net als de koffie klaar is druppelen de 

eerste gasten met hun familie en/of wegbrengers binnen. Het is ook weer een weerzien 

want van de 7 gasten zijn er 6 al eerder op de Barendonk geweest met ook de brandweer en 

politie week. Handig voor Dik en Nicoline want die zijn hier voor het eerst. Na het afscheid 

nemen en alle 'goede raden' zijn we onder elkaar en kan het kennismaken beginnen.  

 



Al snel blijkt dat we een paar kookliefhebbers in ons midden hebben. Nicoline vindt het leuk, 

maar ook Tamo en Kees, ze helpen deze week vaak en ook deze avond staat de eerste  

 

 

 

 

 



 

maaltijd snel op tafel: Soep met hotdog, een versierd slaatje en een toetje toe. Alles lekker 

buiten aan de hele grote picknicktafel. Daarna afwassen met een professionele vaatwasser, 

maar ook daar weten de mannen wel mee om te gaan, fijn dat iedereen nu al zo goed 

helpt!Na het eten maken we een rondje over de camping, zo leer je elkaar snel kennen. 



Zaterdag 20 juli 

Een klein beetje uitslapen zo'n eerste dag is wel lekker, maar om 9.30 uur zitten we toch 

allemaal aan het ontbijt. Dan hebben we al wel, in afwachting van de langste uitslaper, de 

nodige koffie en ontbijtkoek op. Als ook de boterhammen om mee te nemen gesmeerd zijn, 

zijn er twee hele broden op. Zoveel mannen aan een tafel, dat wil wel. 



We gaan op weg naar Cuijk, eerst maar eens naar het politiebureau. Als we geparkeerd 

hebben, stopt er een politieauto vlak bij ons. Het is Luuk van de politie en hij wil ons alles 

laten zien en veel vertellen over zijn auto.  

We mogen zelfs in de auto zitten en de sirene en de zwaailichten aanzetten. We wisten niet 

dat er behalve rood er ook een groen licht bovenop de auto kan schijnen. Achterin de auto 

liggen allerlei hulpmiddelen, een kogelvrijvest bijvoorbeeld: Dik en Kees willen die wel even 

uitproberen, erg zwaar!Pylonen,afzetlint en ook een beertje voor jonge verkeersslachtoffers.  



 



Dan komen er ook nog een paar echte handboeien te voorschijn, Marc mag ze losmaken! 

Dik en Joris moet ook even blazen, gelukkig geen alcohol, dan kunnen we verder. 



Dan is het toch echt tijd voor een terrasje, we bedanken Luuk en rijden naar het centrum van 



Cuijk en daar vinden we al snel een mooi terras. De koffie van Tendens en de taart van 

Nicoline: appeltaart, aardbeienkwark of bokkepootjes-advocaat, die laatste kennen we nog 

niet maar volgens Joris smaakt het erg goed. We gaan op zoek naar het Museum Ceuclum, 

dat is sinds 1991 gevestigd in de toren van de rond 1915 gesloopte Sint-Martinuskerk. Deze 

kerk werd in 1913 vervangen door de nieuwe Sint Martinuskerk. In het museum is een 

blijvende expositie gevestigd over de geschiedenis van Cuijk en de toren kan je beklimmen. 

Maar eerst bezoeken we de nieuwe Sint Martinus kerk, en Dik speelt daar even voor ons op 

het orgel.  

In het museum 

ontvangt een 

vriendelijke man ons 

en hij legt heel 

duidelijk alles uit. 

Daarna moet 

natuurlijk de toren 

worden beklommen: 

3 dappere mannen 

wagen het erop! 



We lopen in optocht naar het centrum, achter de kerk want we kwamen ook nog voor 

ansichtkaarten. Die zijn snel gevonden, dan kunnen we naar huis, even langs de supermarkt. 



Nicoline en Joris doen de boodschappen voor de pasta, dat is gezamenlijk vanmorgen 

besloten. De anderen blijven bij de bus, maar dat wordt in de bus want het begint heel hard 

te regenen en zelfs te hagelen!



Thuis worden de kaarten geschreven en met wat lekkers erbij wachten we tot Nicoline en 

Cees het eten klaar hebben. Erg lekker die pasta met sla en de ongelofelijke grote pan komt 

bijna helemaal leeg! 

 



Zondag 20 juli 

Vandaag slapen we echt uit, het was een vermoeiende dag gisteren en zo'n tweede nacht 

slaap je ook beter dan de eerste! We ontbijten uitgebreid met een gekookt eitje, 

afbakbroodjes en nog meer lekker beleg. Buiten wordt het steeds warmer , we vullen het 

zwembad dat we meekregen van Tendens, zodat het water morgen op temperatuur is. Als 

het weer wordt zoals voorspelt dan zullen we er vast veel plezier van hebben. 

 

 



In de tuin wordt na het ontbijt een boef gesignaleerd, dat geeft heel veel drukte hij wordt 

verschillende keren opgepakt maar ontsnapt ook steeds weer. Na een wilde achtervolging 

over de camping wordt hij uiteindelijk gearresteerd!! 



Een gezellige middag met allerlei activiteiten.Tot slot gaan we naar de koeien. Die wonen 



aan de overkant en bij de receptie kan je kaas van deze koeien kopen. Marc heeft geen zin 

die blijft lekker op zijn skelter rondjes rijden op de camping. Maar hij kocht later wel kaas 



voor zijn moeder, dat vinden wel meer mensen een goed idee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

's Avonds eten we bij de 7 dwergen: lekkere pannenkoeken, met ijs, thee of koffie toe en 

een prachtige rit, terug naar huis. Na de nodige biertjes en later op de avond zelfs nog een 

stukje leverworst, sluiten we de dag af. 



Maandag 21 juli 

Na het ontbijt vertrekken we naar het Marechaussee museum in Buren. Weer een mooie 

tocht met de bus. We worden daar hartelijk ontvangen door een mevrouw die ons vertelt 

wat er allemaal te zien is. We gaan eerst maar eens een film bekijken over de taken van de 

marechaussee.  

Daarna lopen we in groepjes of alleen door het museum. Beneden veel knopjes om in te 

drukken en boven veel uniformen, en andere attributen. Kees en Joris zetten hun 

vingerafdrukken op een interessant uitziend papiertje. 



  



We mogen onze boterhammen in de koffiecorner opeten, natuurlijk drinken we er wat 

lekkers bij.  Daarna , op naar buiten! Daar staat het mooiste van het museum!!

 



 



Als we vertrekken uit het ook van buiten prachtige gebouw (oude weeshuis!!) krijgen we 

allemaal een tasje mee van nog een vriendelijke vrouw, Marc zijn favoriet!! 

Op de terugweg weer even langs de supermarkt om barbecuevlees en toebehoren te kopen, 

gelukkig verkopen ze daar ook ijsjes, daar zijn we wel aan toe. Thuis wacht het zwembad op 

ons, nu lekker op temperatuur. Nog niet iedereen ziet dat zitten, maar dat komt vast later 

deze week wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dik en Tamo maken samen het vuur aan, Kees en Nicoline duiken de keuken weer in om de 

pindasaus te maken, stokbrood te bakken/snijden en een groente- en fruitsalade te maken.  



Als alles op is, is er even tijd voor goed gesprek:

 

Waarover spraken zij? Nee, niet over de giraf van dikkerdje Dap (dat zingt Marc de hele dag). 

Misschien hierover………………………………………… 



Dinsdag 23 juli 

Ontbijt met gebakken eieren! De ochtend wordt gevuld met uitslapen, puzzeltje, 

kantoorwerk, muziek, tv, verkleden, kleuren en kletsen. Marc racet over de camping op zoek 

naar leuke meisjes, die zijn er genoeg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na een heerlijke tosti, vertrekken we naar Well. Daar gaan we een rondvaart maken over de 

Maas en het Leukermeer. Vrolijke dames in de bar beneden en een club van ons, verder zit 

iedereen boven! 



Op het Leukermeer mag Marc het roer even overnemen, hij stuurt goed! Langzamerhand 

komt iedereen toch naar boven, heerlijk, in de schaduw en een lekker vaarwindje. 



Op de terugweg weer even langs de supermarkt. Deze keer op jacht naar bloemkool, 

aardappels, sperziebonen, geraspte kaas en gehakt. Joris bedacht een leuk recept, 

bloemkoolschotel!Zo eten ze het thuis ook. Het is erg lekker! Ook de sperzieboonschotel, 

voor de niet- bloemkooleters. Alles komt weer schoon op. Joris is vandaag de kok.  

Maar eerst badderen met een biertje…………..Na het eten is het tijd voor een kampvuur. Op 

de camping is een mooie vuurplaats, met een afgedankte wastrommel. Daarin is het echt 

heel makkelijk om een mooi vuurtje te maken. Dik heeft weer de leiding en de rest voert 

hout aan. Dat klinkt indrukwekkend maar dat is het niet, het hout ligt er gewoon naast. Joris 

probeert er een 

beetje op te ruimen, 

Thijs komt op het 

lumineuze idee om 

bier te halen, 

Nicoline haalt de 

Barendonk-kaas, Rob 

probeert de skelter 

uit en Tamo en Marc 

blijven er maar hout 

in gooien. Kees en 

Jorrit kijken allebei 

tevreden toe. 



We krijgen bezoek van de agent op vakantie: Jeroen. Hij is vandaag met zijn gezin naar de 

Efteling geweest en vertelt het verhaal van de Vliegende Hollander. Het is een spannend 

verhaal! 



Als het vuur bijna uit is gaan we terug naar huis, welterusten!! 



Woensdag 24 juli 

We hebben om 10.30 een afspraak in de brandweerkazerne in Nijmegen. Dat is dus geen 

uitslapen vandaag maar niemand vindt dat erg. We zijn keurig op tijd en wachten even 

beneden in de hal, kunnen we even naar toilet en daar liggen al prachtige tijdschriften. Marc 

wil ze best al meenemen, maar we horen dat we ook hier na afloop een tasje krijgen! Dan is 

Willy er, hij is oud brandweercommandant, hij leidt ons rond  en vertelt veel interessants. 

We komen in de sportzaal, want brandweermannen en vrouwen moeten verplicht sporten. 

Ook de twee palen waarlangs de brandweerlieden naar beneden gleden zijn er nog maar 

worden niet meer gebruikt. Ook is er een ruimte waar rook in  kan worden gezet en waar ze 

oefenen om de weg te kunnen blijven vinden in het donker. Dat lijkt ons wel erg spannend, 

we mogen het gelukkig niet proberen! 

 



Dan komt het belangrijkste, daar zijn we voor gekomen: de garage met alle auto's.  

 

We bekijken de brandweerauto van onder tot boven en tenslotte……………………………… 

mogen we erin zitten: 

 



en erin rijden………………….! 



en als klap op de vuurpijl: 



Jorrit gaat de uitdaging aan : zo snel mogelijk je in een brandweerpak hijsen. Hij doet het 

niet slecht en hij ziet er heel stoer uit. 

In de kazerne is ook de ambulancepost, daar mogen we ook een kijkje nemen. Hele 

vriendelijke mensen die ons ook weer veel laten zien en al onze vragen beantwoorden.  

 



We rijden terug naar Beers en gaan op zoek naar een leuk terrasje, langs de Maas?? dat zou 

leuk zijn. Dat lukt, moeten we wel even overvaren met de pont, weer een spannende tocht! 

En dan zijn we weer in Cuijk! Bekende kerk! Thijs en Jorrit trakteren ons op gebak. Lekker! 



Het is erg warm als we thuis komen, dus er is weinig keus. Binnen zitten of in het water. 

Vandaag is ons zwembad haast vol, Dik durft er eerst niet bij maar later toch maar wel want 

het wordt een beetje warm in de zon. Binnen bekijken Jorrit en Tamo een verbanddoos, daar 

weten ze allebei veel van en Kees heeft een lekker rustig momentje voor zichzelf. Hij hoeft 

vandaag niet te koken want we gaan uit eten. Naar het wokrestaurant in Malden. 

Dik geeft een lesje wokken aan Tamo, die laat het zich goed smaken: 



 Het is mooi restaurant, lekkere airco, vriendelijk personeel. Nicoline schrijft de 

vakantieherinneringen en iedereen helpt mee om iets leuks op te bedenken over de ander. 

En dat is echt niet moeilijk, allemaal leuke mensen en we hebben een geweldige vakantie. 



Donderdag 25 juli 

Maar aan alles komt een eind. Na nog een nachtje in een heerlijke koele slaapkamer: Lang 

leven de airco en de ventilatoren, pakken we alles in, laten alles netjes achter en worden we 

opgehaald door familie, vrienden of een taxichauffeur. Een gezellig weerzien met koffie en 

de laatste koekjes. Lonneke, de zus van Thijs, is de eerste en maakt eindelijk een leuke 

groepsfoto van ons: 

Lieve mannen, 

Bedankt voor de gezellige vakantie, we hadden 

veel plezier met water, vuur en spanning! 

Geniet nog maar even lekker na en  

Tot ziens bij Tendens! 

Dik en Nicoline 

 


