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Voor  de Waag: Van links naar rechts achteraan, Wieneke, Peter, Auktje, Tamo, Ien  en Jacco. 
Vooraan Danielle en Tineke. 

 



 
 
 
 
Vrijdag 27 december 2019 
 
Met een lekker zonnetje rijden we om twee uur vanuit Arnhem richting Veenendaal. Wieneke 
zit bij Auktje in de bus en Marco rijdt met zijn eigen auto voorop. 
In Veenendaal aangekomen ziet Auktje een lampje branden in de bus die niet moet branden. 
We besluiten om naar Tendens te bellen voor aan andere bus. Deze zal zo spoedig mogelijk 
gebracht worden, maar het gaat wel even duren dus we gaan lekker wat drinken bij Mc. 
Donalds met Peter, Ien, Danielle, en Jacco die intussen in Veenendaal aangekomen zijn. 
Na ruim een half uur komt de nieuwe bus en we laden de bagage over en we vertrekken 
richting Haarle.  
Marco belt intussen met de receptie van Landgoed de Hellendoorn omdat Tineke en Tamo 
rechtstreeks naar Hellendoorn gebracht worden en we later zullen arriveren. 
Tineke wacht al op ons maar Tamo is nog nergens te bekennen. 
We krijgen de sleutel van ons mooie grote huis en iedereen zoekt een slaapkamer uit. 
 

 
 
Wat een luxe huis, alle slaapkamers hebben een eigen badkamer! Prachtig iedereen geniet 
ervan! 
We laden de bus en de auto uit en intussen wordt Tamo gelukkig ook gebracht. 
Na iets gedronken te hebben gaat Marco met het eten beginnen met hulp van Tamo die ook 
erg van koken houdt. Intussen maakt Auktje de bedden op. We missen een paar lakens maar 
gelukkig zijn ze bij de receptie erg hulpvaardig en worden de lakens direct gebracht. 
 
Marco en Tamo hebben heerlijke spaghetti gekookt en een lekker toetje gemaakt. 
Bijna alles gaat schoon op.  
 



 
om te beginnen de spaghetti. 
 
Na het eten bespreken we met elkaar wat we deze week allemaal leuk vinden om te doen. 
Morgen is Jacco jarig en we spreken af dat we met elkaar morgenvroeg bij het bed van Jacco 
hem toe zullen zingen voor zijn verjaardag om kwart over negen. 
Iedereen is best een beetje moe van de reis en we gaan allemaal op tijd in ons mandje……. 
 
 
 
 
Zaterdag 28 december 2019 

 
Als Marco en Auktje beneden komen zit bijna iedereen er al inclusief Jacco…… 
Zingen doen we daarom maar onder het ontbijt…….. 
Jacco vindt de slingers en zijn versierde stoel leuk. Er zijn twee grote zakken afbakbroodjes 
gekocht, maar helaas is er geen oven. Maar niet getreurd, we zijn niet voor een gat te vangen, 
we ‘bakken’ ze gewoon in de koekenpan. 
Wieneke heeft voor ieder van ons een presentje meegenomen, een leuk vingerpopje of een 
mooie sleutelhanger. Leuk hoor Wieneke! 
 
We drinken koffie met taart omdat Jacco jarig is en Tamo pakt zijn cadeau’ s uit. 
Van Ien krijgt hij iets voor onder de douche, en van Marco en Auktje een mooie puzzel van 
1000 stukjes van de airborne landing op de Ginkelse hei, en een karaoke set met een box en 
een microfoon. Jacco is er blij mee. 
 



 
hiephiephiep hoera 
 

  
behandeling van een ontstoken teen en gebak     gezelligheid kent geen tijd 
 
We overleggen met elkaar wat we vandaag gaan doen en besluiten naar Deventer te gaan. 
Het is koud en we hebben best trek in lekkere warme vis, kibbeling en haring. 



                                             
 
We slenteren op ons gemak door het gezellige centrum en kopen van alles wat. Tineke koopt 
haar geliefde poezen agenda, Peter, Tamo en Wieneke kopen kaarten voor thuis, Auktje koopt 
en heerlijke warme sjaal, die meteen dienst doet voor Wieneke die het erg koud heeft. Tineke 
koopt make up en Wieneke lekkere chocolade voor Tamo. 
Peter wil ons trakteren en we proberen een plekje te vinden waar we koffie kunnen drinken 
maar het is erg druk op zaterdag in de stad, en met negen mensen en een rolstoel valt dat niet 
mee. Uiteindelijk vinden we een verwarmd terras waar we even lekker kunnen zitten en koffie 
of chocolademelk (met of zonder slagroom) kunnen drinken. 
 

 
brrrrr, eindelijk warme chocomel met slagroom 

 
 



 
We maken nog een mooie groepsfoto en zoeken de bus weer op. We willen langs het  
Chinese restaurant rijden waar we vanavond willen eten om te zien of het geschikt is. Het is 
best nog wel een stukje rijden van Deventer naar Hellendoorn en het is al redelijk laat.  
We besluiten daarom om niet eerst langs het restaurant te gaan en dan nog naar ons huis, 
maar om rechtstreeks te gaan eten bij de Chinees. 
Het eten is heerlijk en Jacco krijgt nog een heerlijk geurtje van Tineke en Wieneke voor zijn 
verjaardag. 
Jacco geeft ook nog een rondje ter ere van zijn verjaardag. 
’s Avonds worden er kaarten geschreven, de financiën worden bijgewerkt of gewoon lekker 
niks. 

 
relax!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relax!!! 
 
 
 
 
 
Iedereen vond het een leuke en gezellige dag, wat hebben we een leuke groep! 



Zondag 29 december 2019 
 

Er is een heerlijk croissantje bij het ontbijt. Auktje wil een glas yoghurt drink inschenken en 
begint stevig met het pak te schudden. Helaas zit de dop er niet goed op en wordt er een flinke 
golf yoghurt drink over de tafel gesmeten tot grote vreugde van de hele groep………..behalve 
van die van Auktje…… 
Na het eten overleggen we met elkaar wat we vandaag willen doen. 
Eerst een wandeling over het terrein. We wandelen om het park heen en een stukje door het 
bos.  

 
 
Op de terugweg gaan we even langs het zwembad en de receptie om de bowlingbaan te 
reserveren.  Maar het is zondag en de bowlingbaan is bijna de hele dag gereserveerd. Bij de 
supermarkt op het terrein vinden we een heerlijke warme sjaal voor Peter waar hij erg blij 
mee is. Marco stelt voor een kroket op brood te eten en hij bestelt voor iedereen een lekkere 
warme kroket die we in het huisje op brood doen. 
Na het eten gaan Marco, Peter en Danielle zwemmen en Tamo wil mee om te kijken. 
Tineke gaat een tukje doen en de rest wil een DVD kijken. Het lukt ons niet om de film op de 
tv te krijgen en we roepen de hulp in van een medewerker bij de receptie.  
We krijgen het eindelijk voor elkaar maar we komen er ook achter dat we geen 
afstandsbediening van de DVD speler hebben. Beloofd is dat ze deze maandag komen 
brengen. We kijken naar Sil de Strandjutter en daarna een DVD van ABBA met allemaal mooie 
muziek en clips. 
De zwemmers komen terug en we drinken koffie en thee. Auktje gaat met het eten beginnen 
want iedereen heeft trek. We eten bloemkool, gebakken aardappels, sla en een kipschnitzel. 
Tamo helpt met het toetje. Het eten gaat allemaal op! 
 
Marco, Jacco en Danielle gaan een spelletje doen, de rest zit gezellig op de bank een beetje te 
kletsen en de DVD van Abba te kijken en te luisteren. 
 



  
AAAABBBBAAA       het vrouwelijke deel 
 
Peter is moe van het zwemmen en gaat vroeg naar bed, ook Tineke ligt er vroeg in, en de een 
naar de ander vertrekt richting bed, lekker zzzzzz……..! 
 
 
 
Maandag 30 december 2019 

 
Marco bakt vanmorgen voor ons allemaal een heerlijk eitje met spek, dat gaat er wel in! 
Wieneke slaapt lekker uit vanmorgen en na de koffie vertrekken we naar de Sallandse 
Heuvelrug waar een prachtig natuurmuseum is met heel veel opgezette dieren.  

   
 
Veel vogels, herten hazen, uilen, wilde zwijnen, te veel om op te noemen. 



 
 
 

    
 wel erg grote mensen daar                  welke soort is dit?             De Huomo dirigentus 
 

     
welk bot heb ik nu vast?   nog ff nagenieten  wegdromen? 
 
Tineke koopt een mooie mok met poezen en Wieneke koopt mooie kaarten. 
We vinden een heel gezellig restaurantje waar we koffiedrinken met appeltaart en 
bitterballen. En we worden alweer getrakteerd deze keer door Ien, wat worden we 
verwend! 
Op de terugweg rijden we langs de supermarkt en slaan heel veel boodschappen in voor het 
avondeten en voor de lekkere trek, oliebollen, appelbeignets, en alvast als voorproefje voor 
oudjaarsavond wijn en advocaat. Danielle koopt eindelijk haar bessen jenever ……….. 
Tineke en Auktje gaan samen koken, Captains Dinner (capucijners met van alles) en als 
toetje geklopte slagroom (door Marco geklopt, zonder mixer…..) met yoghurt en perziken op 
siroop. 



De stemming zit er goed in, de hele groep is vrolijk en maakt grapjes met elkaar er is een 
mooie dynamiek in de groep, ze helpen elkaar allemaal en zijn zeer behulpzaam met tafel 
dekken en afruimen, jassen aantrekken, rolstoel duwen, boodschappen dragen enz. 
Als een stelletje jonge honden gaan we naar de bowlingbaan waar iedereen flink 
aangemoedigd wordt door Marco. Wieneke en Auktje zijn de winnaars van de avond, zij 
hebben de meeste punten.  

       
strike     spare     gutterball 
 
Na de koffie komt er nog een lekker glaasje op tafel met nootjes en chips, een aantal kijkt 
nog een gedeelte van de Lion King maar we zijn best moe van de dag en avond. Niemand 
kijkt de film uit. Op naar de laatste dag van 2019! 
 
 
 
Dinsdag Oudjaarsdag 2019 

 
De meesten slapen lekker uit vandaag want we gaan niet uitgebreid ontbijten maar we gaan 
uitgebreid lunchen in Zutphen. Het is mooi zonnig weer als we vertrekken, maar na een paar 
kilometer wordt het erg mistig. De stemming zit er goed in, Peter maakt een grapje en moet 
er zelf erg om lachen. Als we in Zutphen aankomen schijnt er gelukkig weer een zonnetje. Er 
staan overal gelukkig kraampjes met oliebollen want vooral Marco maakt zich zorgen of er 
wel genoeg oliebollen zijn vanavond…….. 
Marco komt op het idee om in de Waag te gaan lunchen en gaat even informeren of er 
plaats is. Over een half uur staat er een tafel voor ons klaar, dus we gaan nog even winkelen. 
Tineke koopt wat make-up en wat andere dingen, Auktje koopt heerlijke chocolade om later 
een keer te trakteren.  
 



                                   
 
De lunch smaakt heerlijk, we kiezen allemaal wat we lekker vinden, de locatie is prachtig en 
lekker warm. Na de lunch kopen we nog appelbeignets en speciaal voor Marco oliebollen. 
Er moeten nog wat boodschappen gedaan worden en Auktje, Tineke en Danielle gaan naar de 
supermarkt. Op de terugweg is het weer erg mistig, maar we komen veilig thuis. 
Iedereen heeft wel zin in een lekker glaasje, Auktje smeert intussen de broodjes en warmt de 
soep op. Na het eten begint onze ‘oudejaarsavond ‘met een heel serieus gesprek over liefde 
en verliefdheid en verkering. Ieder die dat wil vertelt iets over zijn of haar ervaring, mooi om 
dat zo met elkaar te kunnen delen. 
Daarna zijn we toe aan iets leuks en komt de karaoke set van Jacco op tafel en laten we om 
de beurt onze beste zangkunsten horen. Ongekend talent hoor en we komen lekker los en 
dansen en zingen, wat een leuke avond! Peter blinkt uit in het zingen van veel liedjes van Cliff 
Richard en Elvis. Geweldig wat een stem en geheugen. 
Er zijn oliebollen, appelbeignets, toastjes met zalm en brie, worst, nootjes en heerlijke 
drankjes, wijn, advocaat, bessen, bier, chocomelk voor iedereen zijn favoriete drankje. 
De laatste drie kwartier van 2019 kijken we naar leuke en gezellige (meezing) muziek op de tv. 

Dan gaan we aftellen, de laatste 10 seconden van 2019……gelukkig nieuwjaar!! 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Er wordt getoast en gezoend en een paar van ons gaan naar buiten om naar het prachtige 
vuurwerk te kijken dat vlak voor ons huis op de parkeerplaats wordt afgestoken. 
Er is nog steeds leuke muziek op de tv en we kijken tot ver na twee uur. Dan gaan we naar 
bed, we zijn best moe van de gezellige avond, iedereen mag lekker uitslapen. 
 
 
 
Woensdag 1 januari 2020 nieuwjaarsdag 
 
 
 
De eersten zijn rond half tien beneden, de laatste om kwart over 11, we ontbijten rustig op 
ons gemak. 
Het wordt al snel duidelijk dat niemand echt zin heeft om erop uit te gaan. Een aantal gaat 
een wandeling maken, even naar de speelhal en twee willen zwemmen. 
 
 

  
een volleerde trekstoot    via de band 
 



     
welke moet ik nou nemen?                                 heerlijk bubbelen in het zwembad 
 
 
We kijken naar The Sound of Music en gaan rond half zeven eten in het restaurant op het park. 
Iedereen mag kiezen wat hij wil eten, sate, vis, biefstuk en veel frites, het smaakt allemaal 
heerlijk! Ook krijgen we alweer een rondje van Ien, wat een verwennerij! 
Niemand maakt het laat vanavond, we zijn allemaal nog een beetje moe van oudjaarsavond 
dus maar lekker vroeg naar bed. 
 
Donderdag 2 januari 2020 

 
Na een rustig ontbijt met croissantjes en koffie vertrekken we om half een naar Zwolle. 
De bedoeling is dat we even gaan winkelen maar het is zo koud dat we direct een koffie tentje 
opzoeken om warm te worden. Tineke wil toch nog even wat kleren scoren dus Auktje en 
Tineke gaan nog even op zoek naar koopjes. Dat lukt en om drie uur gaan we een rondvaart 
maken met een open boot door Zwolle. 
  

                              



Het is best koud maar we krijgen allemaal lekkere warme dekens zodat we niet al te koud 
worden. De kapitein/schipper vertelt allemaal interessante dingen over Zwolle. Het leukste 
was dat er klei uit de bodem gehaald werd en dat dit gemengd werd met urine zodat de stenen 
heel erg hard werden. 
De mensen moesten de urine echt inleveren, als je dit niet deed kreeg je een boete…… 
 

     
 
Na de boottocht rijden we naar de Holterberg waar een leuk pannenkoek restaurant is. 
We bestellen heerlijke grote pannenkoeken en sommigen kiezen voor een salade. 
 

 
 
Als klap op de vuurpijl krijgen we ook nog een heerlijk dessert, heerlijke grote ijscoupes, of 
sorbets. Wat zijn we vaak uit eten geweest deze week! 
Als we terug komen moet er een vervelend karweitje gedaan worden…..de koffers moeten 
ingepakt worden want morgen moeten we vroeg opstaan en is hier geen tijd voor. 
Als de klus geklaard is gaan we gezellig bij elkaar zitten en heeft Marco voor iedereen mooie 
woorden en Auktje heeft voor iedereen een mooie kaart met mooie woorden. 
We krijgen ook nog een toespraak van Peter en Ien en daarna gaan de meesten naar bed. 
Onze laatste nacht alweer, wat is de week snel gegaan! Iedereen is het erover eens dat we 
een superleuke vakantie hebben gehad! 
 
  



Vrijdag 3 januari 2020 
  
Om 7.45 uur worden we gewekt door de harde werkelijkheid. We moeten vertrekken en om 
10.00 uur het huis verlaten. 
Dat betekende bedden afhalen, koffers dichtmaken en zorgen dat alles wordt meegenomen. 
Niks vergeten dus. Nog een keer alles controleren en dan worden Tamo en Tineke precies op 
tijd opgehaald. Met zijn allen zwaaien we ze uit met een dikke pakkerd. 
De bus staat geduldig te wachten op ons en onze bagage. Het past er weer allemaal in. Op tijd 
vertrekken we richting Veenendaal. Ook daar worden Danielle, Jacco, Ien en Peter goed op 
tijd verwelkomd door moeder, broer en vrijwilliger. Ook zij gaan met een dikke pakkerd weer 
op pad en verder naar huis. 
Daarna met een bijna lege bus naar Tendens in Arnhem waar we met koffie en koek hartelijk 
worden ontvangen. 

 
lekker busje 
 
Voor Wieneke staat ook de ophaalservice te wachten. 
Alles loopt op rolletjes mede omdat iedereen op tijd werd opgehaald. FIJN.  
Hiermee eindigt de fijne vakantieweek. We hebben allemaal erg genoten van deze feestelijk 
einde jaar week. Tot een volgende keer. 
 
Auktje en Marco.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 


