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Met: 

Tom, Sanne, Mattias, Violatta, Gideon, 

Angelina, Julia, Jolanda, Maarten en 

Noortje 
 



Vrijdag 1 augustus 

Vandaag begon dan eindelijk de paardrijdvakantie op de Maria Hoeve in Hoenderloo. 

Om half 12 stond Angelina al voor de deur samen met een vriendin die haar 

wegbracht. De begeleiders waren nog uitgeput van de groep die net vertrokken was 

en druk aan het opruimen en schoonmaken. Gelukkig stond er een lekkere kop koffie 

klaar zodat ze rustig konden wachten. Angelina vermaakte zich prima met het maken 

van loom bandjes. 

Rond 1 uur kwam ook Gideon aan samen met zijn vast vrijwilliger Willem die hem al 

jaren wegbrengt naar de paardrijdvakantie. Gideon had heerlijke gevulde koeken 

meegenomen die onder het genot van een kopje koffie lekker opgegeten werden. 

Iets later kwam ook Julia aan die meteen gezellig bij Angelina aanschoof voor het 

maken van loom bandjes. Er werd meteen al gezellig gekletst en kennis gemaakt. 

Rond half twee kwam Tom aan, hij had lang in de file gestaan dus die was ook toe aan 

een lekkere kop koffie. Even later kwam Sanne aan met haar eigen auto. Rond twee 

uur werd Violetta gebracht door haar ouders die ook nog even gezellig aanschoven. 

Toen Rond drie uur ook Mattias aankwam waren we eindelijk compleet. Na nog een 

tijdje buiten te hebben gezeten en gezellig gekletst te hebben was het tijd om de 

slaapplaatsen in te richten. Tom en Mattias samen in een tent (dit bleek later wel een 

hele gezellig combinatie te zijn!). De tweede tent was voor Julia. En in de laatste tent 

wilde Gideon wel slapen. Sanne, Angelina en Violetta slapen lekker boven op zolder 

van de Maria Hoeve. De bagage werd versleept naar de tenten, de bedden werden 

opgemaakt en de pyama`s werden alvast klaargelegd. Hierna was er alle tijd om de 

Maria Hoeve te verkennen. Lekker een rondje lopen en kennis maken met de 

paarden in de wei. Ook werd er druk getekend, gekleurd en natuurlijk werden er 

prachtige loom bandjes gemaakt. 

Al snel was het tijd voor het avond eten. Er stonden aardappelkroketjes, bonen, 

wortels en doperwten en een worstje op het menu. De afwas werd vanavond gedaan 

door Julia, Mattias en Angelina. Omdat iedereen zo moe was van de reis hadden we 

besloten lekker op de bank te gaan liggen met een leuke film en een lekker drankje. 

Sanne en Angelina waren zo moe dat ze rong kwart over acht naar bed gingen. De 

rest lag er rond half elf in… lekker bijslapen en weer opladen voor morgen! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 2 augustus 

Na een rustige nacht kwam rond half 9 de Maria Hoeve weer tot leven. Gideon was 

als eerste wakker en zette alvast een lekker bakkie koffie voor iedereen. Angelina, 

Sanne en Violetta lagen al lekker te kletsen in bed. Ook Julia was al wakker en kwam 

gezellig buiten zitten. Tom en Mattias besloten maar eens flink uit te slapen, ze 

werden pas om half 11 wakker gemaakt door Jolanda. Noortje, Maaike, Sanne, 

Angelina, Gideon, Violetta en Julia waren naar de bakker om lekkere croissants en 

broodjes te halen. Na een heel gezellig ontbijt was het dan eindelijk tijd om de 

paardrijkleding aan te doen en  om kennis te maken met Marcel (die deze week de 

paardrijlessen geeft) en zijn paarden Moos en Jacky. De paarden werden flink 

geknuffeld en gepoetst voordat ze naar de bak werden gebracht.  

Als eerste stapte Sanne op Jacky en Julia op Moos. Ondertussen werd Marcel 

weggeroepen om de gasfles van de douche te vervangen, Maaike stond namelijk 

onder een ijskoude douche! Gelukkig stond de ervaren Gideon bij de bak om de les 

over te nemen. De meiden hebben heerlijk gereden maar besloten dat ze morgen 

toch van paard zouden ruilen. Daarna stapte Gideon op Jacky. Hierna nam Mattias 

Jacky over van Gideon, Mattias zat vandaag voor het eerst op een paard. Wat deed 

hij het goed! Kanjer! Moos werd over overgenomen door Angelina. Wat genoot ze 

van deze rit! Tom stapte op Moos en  Violetta op Jacky. Uitgehongerd van het harde 

harde werken op het paart schoof iedereen aan voor een lekker broodje met 

gebakken ei en spek. Na het eten was het tijd om op te frissen en om de vertrekken 

naar de videotheek. Het kijken van een film na het eten bleek namelijk wel erg goed 

bevallen te zijn . Het halen van film was alleen niet zo makkelijk als dat we dachten. 

Bijna alle videotheken bleken verwenen te zijn! Gelukkig vonden we er toch nog een 

en kwamen we een uurtje of drie later met een aantal leuke films weer terug. Terwijl 

Noortje en Jolanda begonnen met het klaarmaken van het avond eten werd en 

meteen een film aangezet. Toen het eten klaar was schoof iedereen aan voor een 

lekker broodje shoarma met knoflooksaus volgens Gideons geheime recept. Wat 

hebben we er van genoten. Na het eten werd er nog lekker tv gekeken, een wijntje, 

frisje of een biertje gedronken. En na de nodige knuffels met Noortje en Jolanda was 

het tijd om ons bed op te zoeken.  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 3 augustus 

Na een wederom heerlijke nacht slapen was Gideon als eerste wakker en had een 

heerlijke kan koffie gezet. Al snel zaten Angelina en Sanne aan tafel te genieten van 

het ochtendzonentje met een bakkie leut!  Gideon veraste Jolanda en Noortje op bed 

met een heerlijk bakkie op bed! Noortje schrok zich kapot, welke kerel stond er 

ineens midden in haar tent midden in de nacht! Oeps vergist! Het was al 9.00 uur! 

Terwijl Jolanda, Mattias, Thom, Violatta  en Julia zich nog even omdraaiden werd de 

rest rustig aan tafel waker. 

Na de koffie werd het tijd om verse broodjes bij de bakker te gaan halen. Jolanda, 

Julia, Angelina, Violetta en Gideon gingen in hun pyjama mee terwijl Sanne de 

ontbijttafel dekte en Noortje, Mattias en Thom  ging wakker maken ( die )lagen  

alweer te slapen tot 10.30)  

Na het ontbijt  was het tijd om samen met Marcel de paarden op te zadelen. Julia en  

Sanne waren als eerste aan de beurt. Vandaag  hadden ze geruild van paard, Julia zat 

op Jacky en Sanne zat op Moos. Ze scheurden de bak door. Daarna waren Gedeon en 

Angelina aan de beurt. Tom voelde zich niet zo lekker dus die sloeg vandaag het 

paardrijden over. Als  laatste  waren Violetta en Mattias  aan  de beurt hun mochten 

de paarden terug rijden naar de poetsplaats.  

Na het paardrijden was het gelijk tijd om in de bus te kruipen om naar zorgboerderij 

Modderolk te gaan.  Hier konden we van verschillende demonstraties genieten en 

hebben we genoten van een overheerlijk ijsje. Na het ijsje zijn Mattias en Sanne nog 

even tussen de bomen gaan slingeren aan een touw en was het weer tijd om terug te 

gaan naar onze boerderij. Bij thuiskomst is Thom nog even op de bank gekropen 

omdat hij zich nog steeds niet helemaal lekker voelde. Jolanda is gaan koken en 

Gideon assisteerde haar bij het maken van de sla. We aten heerlijke spaghetti met 

twee soorten saus!  

Na het eten vonden Sanne en Gideon het tijd om de keuken even flink onder handen 

te nemen, niet alleen de afwas werd gedaan maar ook de voorraad kast werd 

opgeruimd alle planken werden in het sop gezet en de bar werd ook helemaal spik en 

span!  

Nadat iedereen heerlijk onder de douche had gestaan gaf Angeline sommige van ons 

nog een heerlijke gezichtsbehandeling, heerlijk zo een schoonheidsspecialiste mee op 

reis!  Julia had nog een leuke film gekocht die ze samen met Thom bekeek en de rest 

genoot buiten van een hapje en een drankje.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 4 augustus 

Vandaag was het voor een aantal mensen vroeg dag op de Maria Hoeve. Gideon en 

Angelina gingen namelijk met Jolanda mee om Maarten op te halen op het station in 

Arnhem. Maarten is een vriend van Jolanda die een aantal dagen kwam logeren. 

Voordat ze naar Arnhem konden vertrekken moest er natuurlijk nog een ontbijtje 

geregeld worden. Gideon, Angelina en Jolanda vertrokken dus naar de bakker om 

lekker vers brood te halen voor de hele club. Zelf kochten ze wat krentenbollen als 

ontbijt voor onderweg. Na het halen van het ontbijtje bij de bakker en het brood 

afgeleverd te hebben vertrok het drietal naar Arnhem. 

De rest werd inmiddels ook wakker en begon aan een heerlijk ontbijtje. Na het ontbijt 

was het weer tijd om te gaan paardrijden met Marcel. Gideon helpt Marcel normaal 

altijd met de paardrijlessen maar omdat hij met Jolanda mee was nam Julia deze taak 

over, en dat deed ze erg goed! 

Toen het paarrijden klaar was kwamen ook Maarten, Gideon, Angelina en Jolanda 

terug. Er werd gezellig wat gekletst en kennis gemaakt met Maarten. Al snel werd het 

tijd om te vertrekken naar de paardenmarkt in Loenen. In Loenen aangekomen bleek 

helaas dat de markt al afgelopen was en dat we dus een beetje laat waren. Gelukkig 

waren er nog een paar marktkraampjes open zodat er nog wat leuke cadeautjes voor 

de vriendinnetjes van Tom en Mattias gekocht konden worden. 

Omdat de paardenmarkt wat tegen viel werd er besloten terug te rijden naar 

Hoenderloo om daar nog even lekker op een terras van het heerlijke zonnetje te 

genieten. Dit was erg gezellig. Maar aan dit lekkere terrasje kwam een eind, Tom ging 

namelijk voor de hele groep koken en het was tijd om daar aan te beginnen. 

Een uurtje later toverde Tom een pan met heerlijke nasi kori op tafel. Wat hebben we 

allemaal zitten smullen van dit heerlijke gerecht dat topkok Tom voor ons had 

gemaakt! 

Nadat de afwas gedaan was kroop Maarten achter de piano om wat liedjeste zingen 

met z`n allen. Violetta zong uit volle borts Roxanne van Nick en Simon mee! En zo 

werd er nog een tijdje doorgezongen. We waren allemaal zo moe dat we daarna 

lekker op de bank zijn gekropen met een film, een biertje, wijntje of frisje en een 

heerlijk voetenbad met lavendel geur. 

Totaal ontspannen gingen we daarna slapen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 5 augustus 

Zoals elke dag gingen we ook deze ochtend naar de bakker voor een heerlijk vers 

ontbijtje. Na het ontbijt werd er uiteraard weer paard gereden. Na het paardrijden 

werden de tassen ingepakt voor een uitje naar het zwembad. Wat hebben we 

genoten van deze middag! Lekker in het stoombad, chillen in het bubbelbad en 

stoeien in het andere bad.  

Rond een uurtje of half 7 waren we allemaal moe en schoongeweekt en was het tijd 

om weer terug te gaan. 

Van het zwammen waren we ook allemaal wat hongerig geworden. Iedereen ging 

lekker binnen voor de tv zitten terwijl Maarten, Noortje en Jolanda buiten de 

verrassing voor het eten gingen voorbereiden. De tafels werden ingepakt met 

aluminiumfolie en de patat, frikadellen, kroketten en bamischijven werden gebakken. 

De verrassing was geslaagd. We gingen namelijk allemaal gewoon van tafel eten in 

plaats van van een bord. Er werd saus over de tafel gegooid met daarnaast een berg 

patat en wat snacks! Ook Dewi en Roy kwamen gezellig eten. 

Er was vandaag geen afwas geen afwas van het avond eten dus konden we meteen 

beginnen met het maken van een kampvuur. Het drinken werd buiten klaargezet en 

het vuur werd aangestoken. Met z`n allen zaten we gezellig om het kampvuur te 

kletsen, te zingen en een drankje te drinken. Maar er werd vooral heel erg veel 

gelachen! En zo werd het later en later… langzaam zocht iedereen zijn of haar bed op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 6 augustus 

Gisteren hadden we het wat later gemaakt dan anders en bleven we allemaal wat 

langer in ons bed liggen. Lekker uitslapen hoort immers ook bij een vakantie. Alleen 

Tom maakte het wel heel bont! Die kwam uiteindelijk pas om twee uur `s middags 

zijn bed uit.  

Toen iedereen een beetje wakker was geworden met een kopje koffie/thee was het 

weer tijd om naar de bakker te gaan. Na een heerlijk ontbijtje werd er weer 

paardgereden. Sanne had al een paar dagen voorspelt dat ze nog eens een keer van 

het paard zou vallen, en ja hoor…. Daar lag ze! Gelukkig was ze niet heel erg gewond 

en kon ze gewoon weer verder! 

Na het paardtijden was het tijd om te douchen en ons allemaal mooi te maken. We 

gingen namelijk uit eten bij Marcel. Wat zagen we er allemaal prachtig uit, mooie 

kleren, de dames een leuk make-upje, Gideon strak in het pak en wat had Julia een 

prachtige bloem in haar haren! 

Na het eten van een heerlijk hoofdgerecht bij Marcel vertrokken we richting de 

braderie. Hier was alle tijd om prachtige souvenirs en cadeautjes te kopen. Dit is ook 

zeker gelukt. Angelina wist zelfs een prachtig Frans Bauer kunstwerk van glas te 

scoren!  

Na de braderie verzamelden we allemaal weer bij Marcel om daar een toetje te eten. 

Iedereen koos een lekker ijsje. Met volle buiken keerden we terug naar de Maria 

Hoeve. Iedereen ging lekker op de bank zitten/ liggen of verder met het maken van 

loom bandjes. Maarten pakte zijn tas in, het was helaas voor hem alweer tijd om naar 

huis te gaan. Iedereen gaf Maarten nog een dikke knuffel en Violetta en Jolanda 

gingen hem terug brengen naar het station in Arnhem. 

Toen Violetta en Jolanda terug kwamen werd er nog gezellig samen wat gedronken 

en toen was het tijd om te gaan slapen.  

 

 

 

 

 



 

 



Donderdag 7 augustus 

Na het ontbijt werd er weer paardgereden. Marcel had vandaag een leuke verrassing 

voor iedereen! Iedereen mocht een buitenrit doen! Marcel naam de paarden (en de 

ruiters) mee het bos in. Onderweg werd er even een kort uitstapje gemaakt en kreeg 

iedereen zomaar een ijsje . Met het ijsje in de hand werd er weer terug gereden. 

Erg knap dat dit iedereen gelukt is, je moet toch aardig goed kunnen rijden als je 

maar een hand vrij hebt! 

Na het paardrijden was het weer tijd om te douchen, want er stond uiteraard weer 

een middagactiviteit op het programma. De mensen die niet aan het douchen waren 

begonnen al vast aan het inpakken van hun tas.  

Toen we allemaal weer fris en fruitig waren stapten we in de bus om te vertrekken 

richting het restaurant van waaruit we een huifkartocht gingen doen. Als ontvangst 

kregen we een lekker kopje koffie of thee met een heerlijk  stuk appeltaart met 

slagroom. Toen dit op was kwam de huifkar voorgereden en konden we instappen.  

We hadden een prachtige rit met een heel mooi uitzicht  over de Veluwe. Helaas 

heeft niet iedereen van dit prachtige uitzicht kunnen genieten. Een aantal waren er 

zo moe dat ze in slaap vielen bij het gehobbel en gewiebel van de huifkar.  

Teruggekomen bij het restaurant was het helaas tijd om dit heerlijke 

schoonheidsslaapje te onderbreken. Er moest natuurlijk nog wat gegeten worden! 

Iedereen heeft heerlijke zitten smullen van het door hem of haar gekozen gerecht. 

Als toetje hadden we een heerlijk stukje mokka ijs. 

Na het eten zijn we naar Hoenderloo gereden om Noortje af te zetten zodat ze verder 

kon gaan met het inpakken van de spullen. De rest reed samen met Jolanda richting 

Apeldoorn om de films terug te brengen naar de videotheek. 

Terug gekomen in Hoenderloo besloot de groep nog even langs te gaan bij de bakker 

om deze mensen te bedanken voor hun goede zorgen voor deze week. En daar stond 

ons alweer een verrassing te wachten! Een grote doos met allemaal heerlijke 

gebakjes die we cadeau kregen van de bakker! 

De rest van de spullen werd ingepakt, er werd nog een kop koffie gedronken met 

daar bij een heerlijk taartje, een laatste drankje gedronken en toen was het bedtijd. 

De laatste nacht op de Maria Hoeve. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 8 augustus 

Vandaag ging de wekker erg vroeg. Het was namelijk alweer tijd om naar huis te 

gaan. We dronken nog een kopje koffie en aten een boterham. Er werden nog wat 

adressen uitgewisseld en gezellig gekletst. En toen werd iedereen een voor een 

opgehaald en was het tijd om afscheid te nemen. Helaas, ook aan deze fantastische 

vakantie komt een einde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impressie van de week 



 


