
 
 
  



Maandag 15 mei 
 
“Here we go again!” dat geldt voor iedereen die mee naar funpop gaat dit jaar. Iedereen is er al een keer 
geweest en heeft er ontzettend veel zin in! Dit moet een leuke week worden! We hebben een klein groepje 
en kunnen gaan en staan waar we willen, dat is fijn! Eric, Mariska, Remco, Tineke en Jan vertrekken vanuit 
Arnhem. In Veenendaal halen we Bart op en dan zijn we compleet! We kunnen gaan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Jan  
Voor jan is niks te gek, hij is overal voor in en   
geniet van alle kleine en grote dingen!  
 

Tineke 
Tineke is gezellig en enthousiast, een goede 
kok en kan uren lekker zonnebaden! 
 

Bart 
Het zonnetje in huis, een glimlach van oor tot 
oor. Bart zorgde voor leuke muziek en kreeg 
iedereen aan het dansen! 
 

Remco 
Remco wist overal de weg en kan veel vertellen 
over de omgeving. Behulpzaam en een echte 
vertegenwoordiger van Tendens! 
 

Eric & Mariska 
Twee gezellige en vooral een beetje gekke 
reisbegeleiders (volgens onze reizigers ) die 
erg genoten hebben van deze week! 
 



Voor de verandering werd dit jaar wel de TomTom meegenomen, wie ons eerdere reisverslag heeft gelezen 
weet dat het ons niet altijd lukt in 1 keer goed te rijden. Maar dit keer wel!! We zijn dan ook 1 uur te vroeg 
op het park en het huisje is nog niet helemaal klaar. Het is gelukkig erg mooi weer en we wachten op een 
mooi stukje “strand”. We genieten van het zonnetje, kijken alvast in alle folders wat er allemaal te doen is 
en roetsjen van de glijbaan. 

 

  

Ja…wat hier precies is mis gegaan weten we 
zelf ook niet helemaal. Maar op één of andere 
manier zat Eric ineens met zijn hoofd door het 
volleybalnet en had Remco er ook iets mee te 
maken  
 



  
Prima te doen zo voor de twee dames! Het is 
ook niet voor niks vakantie! 
 
We beginnen met een heerlijk bakje koffie met 
gebak. We zetten de spullen in onze kamers en 
de bedden zijn al opgemaakt! Wat luxe! 
 
En wat gezellig: nog een groep van Tendens 
met allemaal bekende vrienden zijn onze 
buren! 
 
 
 

Het menu van vanavond: 
 
Een heerlijke Taco met gehakt, groenten, sla, 
komkommer, crème freche en kaas.  
 
Met als toetje een lekkere wafel met 
aardbeien en aardbeiensaus. 
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Dinsdag 16 mei 
 
Woow wat een heerlijk weer! Iedereen wordt rustig wakker en we kunnen buiten ontbijten. Dat noemen we 
nou echt een vakantiegevoel! We zijn er al snel achter dat iedereen lekker zichzelf kan zijn deze vakantie, 
mede doordat we een klein groepje hebben en iedereen goed met elkaar overweg kan.  
Elkaar voor de gek houden staat centraal deze vakantie. Ons motto; een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd! 
 
Het programma voor vandaag bestaat uit plezier maken, relaxen en SHOPPEN!  

  

Koningin Tineke en Koning Bart van Venlo 
 
 

Van al dat winkelen worden we dorstig. Lekker 
kopje koffie op het terras doet wonderen. 

 
 



  

In eerste instantie gaan we met z’n allen de Primark in, maar de mannen zijn al snel uitgekeken en 
Tineke en Mariska moeten nog van alles passen. De mannen vluchten de mediamarkt in en wachten 

hierna geduldig in het zonnetje tot de vrouwen eindelijk klaar zijn! 
Er worden korte broeken gekocht, slippers, een zwembroek, films, cd’s en nog veel meer! 
Als afsluiter een lekker ijsje gegeten en dan met volle tassen weer terug naar het huisje.  

 
Maar eerst even boodschappen doen voor het avondeten. Chef Tineke gaat Italiaans koken, we zijn 

benieuwd! 
Voor het eten duiken we de tuin in om nog even in de laatste zonnestralen te liggen. 

 
Na het eten is het natuurlijk tijd voor GTST en wordt de nieuwe film van Bart gekeken! 

 
 

Onze Chef van vanavond was heel duidelijk: 
 

Ik kook en NIEMAND mag zich ermee bemoeien 
(behalve Mariska heel af en toe) 

 
 

Het Menu van vanavond: 
 

Een Italiaanse pasta met spekjes 
Een salade van Fetakaas en tomaat 

Schijfjes komkommer 
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Woensdag 17 mei 
 
8.30 uur. Eric en Mariska komen beneden maar er is nog 
niemand wakker. Niet veel later is Tineke de eerste en horen 
we Jan alvast de douche ingaan. We koken een eitje voor bij 
het ontbijt en we kunnen weer lekker buiten zitten.   

 

 

 

 

 

 
Het is vandaag bloedheet en we gaan naar TOVERLAND! 
 

  

We willen ALLE achtbanen gaan proberen 
vandaag! 

Maar eerst even opwarmen in het treintje 
binnen. Dat ging goed! 

 
De tweede attractie is natuurlijk de 

boomstammen. Lekker nat worden met dit 
warme weer! 
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Deze glimlachen 
zeggen genoeg! 

 
 

 
 

Even “opdrogen” bij de watervallen en genieten van het 
mooie uitzicht.  

Hierna gaan Tineke, Remco, Jan en Eric in de supersnelle 
motorachtbaan. Mariska en Bart blijven veilig op de grond! 

 
Het schip is ook favoriet bij de reizigers, helaas durven 

Eric en Mariska hier niet in! 
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Eric Jan 

Remco Tineke 

Gezelligheid! 
 
 

 
 



  Mag ik jullie voorstellen.  
Dit is de achtbaan 

 
TROY 

 
Troy ging hard, zo ontzettend hard. Maar 

hij was ook erg leuk! 
We waren blij dat we hierna pas onze 

broodjes op gingen eten!  
 
 

 
 En kennen jullie die ronde bootjes, waar je met een hele 

groep tegelijk in kan? 
 

Natuurlijk hebben we die ook gehad!  
 

De allereerste golf water was voor Jan, zijn rug helemaal nat! 
Gelukkig werd zijn glimlach hier alleen maar groter door! 

 
En zo kwam iedereen aan de beurt, een natte broekspijp, 

shirt of haren. 
 

Behalve Bart en Mariska (dacht ze), want voor de laatste 
bocht riep Mariska hard dat ze met Bart als enige nog droog 
was. En ja hoor, de laatste golf in de laatste bocht was voor 

haar! NAT! 
 

Bart was dus de enige die er droog uit kwam en hij was trots 
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De laatste achtbaan slaan we hierna toch echt over. Sommige hebben wat last van de buik en durven het niet 

aan nog een keer in een wilde achtbaan te gaan. Goede keus 
Het is tijd voor Toos Tovershow en lekker Italiaans schepijs! 

 
 
 

We hebben alles eruit gehaald wat erin zat! Wat een leuke dag! 
Op naar het huisje om nog even met de benen omhoog te liggen. Remco luistert muziek. Jan, Bart, Tineke en 

Mariska kleuren mooie kaarten in en Eric sturen we op pad voor de BBQ van vanavond.  
 
 
 

Samen met de buren gezellig gebarbecued.  
We hebben lekkere kipspiezen, BBQ worstjes, hamburgers, salades, 

stokbrood en lekker drinken. Met als toetje een beschuitje verse 
aardbeien! 

Er wordt gedanst, gezongen en we eten zoveel dat we moeten uitbuiken 
na al dat lekkers! 
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Donderdag 18 mei 
 
Zoals het weerbericht al voorspeld had regent het vandaag. Er hangen dreigende wolken en het miezert 
wanneer we wakker worden. Voor het eerst deze vakantie moeten we binnen ontbijten, maar dat maakt het 
niet minder gezellig  
Na het ontbijt worden de zwemspullen gepakt want we gaan naar CENTERPARCS ERPERHEIDE! 
Het is een uurtje rijden, want het ligt in Peer, België. 
 
 
  

Wow, wat een groot, mooi zwemparadijs!  
Er is een wildwaterbaan, verschillende glijbanen, een stroomversnelling, 

buitenbad, golfslagbad en lekker warme baden om in te relaxen. 
 

 
 

Wist je dat Bart sommige dingen best wel 
spannend vond, maar toch ALLES heeft gedaan 

en het ook nog eens leuk vond! 

Wist je dat Jan echt nergens voor terugdeinst 
en wel 15 keer van de wildwaterbaan is 

geweest! 

Wist je dat Tineke alleen maar harder en 
harder van de glijbaan en wildwaterbaan wilde. 

Stoer hoor! 

Wist je dat Remco nergens bang voor is en 
alles heeft uitgetest voordat anderen erop 
gingen, zodat we zeker wisten dat het wel 

veilig was! 



  

Deze stroomversnelling was echt gaaf!! Onder 
watervallen door en je mee laten drijven door 

de stroming. Leuk!! 

Van al dat zwemmen krijgen we honger!  
We eten lekker frietjes met een snack en wat drinken. Dat gaat er goed in! 
Na het eten doen we alle baden en glijbanen nog een keer en gaan we omkleden. We zijn er moe van.  
Als we teruglopen zien we nog wat winkeltjes en die willen we natuurlijk wel even in. Remco en Tineke kopen wat leuks 
om hun huisje aan te kleden. Jan vind een stoere modelauto en we eten allemaal nog een ijsje. En dan terug naar 
Sevenum. 
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Geloof het of niet, de frietjes van vanmiddag zijn alweer gezakt en we gaan vanavond lekker uit eten in 
Kessel. 

 

 

 

Ze hebben van alles hier. We kunnen wokken, bakken op de bakplaat, chinees eten, sushi, toetjes, ijs en 
een echte chocoladefontein! Jammie!  
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We vinden alles zo ontzettend lekker dat de meeste 
van ons veel te snel eten en dus ook veel te snel vol 

zitten. Dan zit er niks anders op dan het eten eventjes 
te laten zakken om ruimte te maken voor al de 

heerlijke toetjes! 
We hebben gezellig gekletst en lekker gegeten. Terug 

in het huisje hebben we nog tv gekeken en wat 
gedronken. Daarna verdwijnt iedereen één voor één 

zijn of haar slaapkamer in. Welterusten! 
 

Bart is nog lang niet moe na vandaag en steekt 
de rest aan om gezellig een dansje mee te 

doen! 



Vrijdag 19 mei 
 
Bij het ontbijt hebben we vandaag een lekker gebakken eitje. Om 9.30 vond Remco dat iedereen te lang 
sliep en hebben we de rest voorzichtig wakker gemaakt. Tineke gaat na het ontbijt nog een uurtje in bed 
liggen, ze wil haar energie sparen voor het weekend. We kunnen niet wachten tot morgen eindelijk funpop 
begint en doen vandaag rustig aan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nou dat rustig aan doen vandaag heeft niet heel lang geduurd. We gaan ons wagen aan een potje bowlen bij 
TAURUS. 
 

 
We gooien pionnen om, we gooien in de goot, zonder hulprekjes, met hulprekjes en gooien ook nog eens wat 
STRIKES! 
Maar er was 1 iemand waar niemand van kon winnen: Eric, hij was echt TE GOED. 
We hebben elkaar aangemoedigd en gelachen als Mariska voor de zoveelste keer de bal in de goot gooide  
Morgen hebben we waarschijnlijk spierpijn, maar wat was het leuk! 
 

 

  

We spelen samen een spelletje Yahtzee.  
We doen het allemaal best goed, maar kunnen 

niet winnen van Bart die maar liefst TWEE 
keer Yahtzee gooit en dus de winnaar is van 

vandaag! 
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Het menu voor vanavond: 
Pannenkoeken met ananas, kaas, spek, naturel en 
appel. 
Smullen maar  

  



Zaterdag 20 mei 

Eindelijk is het zover. Ontbijten, rugzak met drinken, broodjes en lekkere dingen en dan vlug de bus in!  
De missie voor vandaag: Dansen, springen en zingen tot we erbij neervallen! 
 
De artiesten van vandaag 
 
   



Gezellig! Een grote groep van Tendens bij elkaar! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Dat moet goedkomen! 
De klok slaat 11.00 uur dus het gaat eindelijk beginnen!  

  
Remco ging vanaf het begin vooraan bij de hekken 

staan! Zo had hij de beste plek om alle artiesten te zien 
en mooi op foto of film te zetten! 

Tijd voor de polonaise!! 

Zakken, zakken, zakken, zakken en …… 
SPRINGEN!!!!!! 



  

Vrienden maken en blijven met de politie kan alleen 
maar in ons voordeel werken! Goed bezig Tineke! 

We dansen, springen en zingen tot we er moe van zijn en rusten 
op z’n tijd even uit bij onze tent.  

Helaas is het altijd veel te snel tijd voor het laatste optreden, 
maar ook hier hebben we alles gegeven! 

Ondertussen was de tent ingepakt en spullen opgeruimd en 
moesten we het terrein verlaten om morgen vol goede zin terug te 
komen! Het liefst zouden we nu nog een paar uurtjes doorgaan! 

Tot morgen funpop!! 

Genoeg calorieën verbrand vandaag dus die 
mogen weer aangevuld worden! 

 
Het menu voor vanavond: 

 
Nasi met groenten en vlees 

Satésaus  
Kroepoek 

Dubbelvla als toetje 
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Zondag 21 mei 
 

 
Jaaaaaa we mogen weer!! We beginnen met een goed ontbijtje om ons energielevel op het goede niveau te 
brengen. We zijn klaar voor de volgende artiesten van vandaag!   



 

  

En we hebben een woonboot, 
hij ligt in de Amstel, 

we hebben een schuitje, 
't is ons ideaal, 

en ben je een keertje, 
bij ons aan de Amstel, 
kom dan in ons bootje,  

gerust allemaal. 

Wist je dat Tineke aan het eind van Funpop 
zoveel knuffels en cadeaus had gekregen dat 
ze TWEE extra vuilniszakken vol mee naar huis 

nam? Haar koffer paste anders niet meer 
dicht! 
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En toen was het alweer tijd voor de afsluiting van Funpop. 
Mariska heeft de hele vakantie geroepen dat Baby Blue (uit 
“haar” Schijndel) super goed is, dus dit was het moment dat 

ze het moesten bewijzen. 
Voor het optreden komt de drummer van de band nog even 
met ons kletsen. Dat was natuurlijk super leuk! Wij hadden 

gekletst met iemand die later op het podium stond! 
 

Als het eindelijk zover is nemen Eric en Mariska iedereen 
mee naar voren en gaan we uit ons dak!  
En Mariska kreeg van de rest gelijk! 

ZE WAREN GOED!!! 
 

Helaas is het na dit spetterende optreden dan ook meteen 
tijd om elkaar uit te zwaaien. Er wordt geknuffeld, gekust en 
nog een laatste keer gelachen als tijdens de groepsfoto een 

strandbal ontploft. 
 

We hadden een super groep, super mooi weer en we hebben 
genoten! 

 
We sluiten de dag af met lekker eten bij de MacDonalds. Dat 

gaat er goed in na zoveel plezier.  
 

Terug in het huisje is het tijd de eerste spullen te pakken en 
terug te kijken op een leuke week. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


