
Accommodatie: Landal Hoog Vaals te Vaals. 

                           Huisje nr. 354( 10 personen). 

 

 

Periode:             16 juni 2014 tot en met 20 juni 2014. 

 

 

Deelnemers:      Helianthe 

                          Jos 

                          Meinie 

                          Jairo 

                          Paul 

                          Herwig 

                          Rein   (begeleider) 

                          Gerrie (begeleidster) 

 

Midweek Vaals 2014 



 

Dag 1: maandag 16 juni 2014. 
 

“ De dag van de reis, aankomst en kennismaking”. 
 

We vertrokken vanuit Arnhem samen met Helianthe en Meinie 

richting Veenendaal waar we Jairo en Herwig op moesten pikken. 

Ze hadden er allemaal zin in. 

Helaas werkte het weer niet zo mee (regen), maar hoe verder we 

richting Limburg kwamen hoe beter het weer. 

In de bus probeerde we al met elkaar in gesprek te komen maar de 

deelnemers zaten te genieten van de reis zeiden ze. 

In Eindhoven bij zwembad de Tongelreep moesten we Paul ophalen 

en toen richting Vaals. 

Jos zou rechtstreeks naar Vaals komen onderweg haalde we een taxi 

in en ja hoor daar zat Jos in. 

We kwamen dus gelijk aan op het park. 

Nadat Rein zich had gemeld bij de receptie zijn we naar het huisje 

gereden en hebben de spullen uitgeladen, de sleutel kreeg hij toen hij 

de auto terug had gebracht naar de parkeerplaats en toen konden we 

naar binnen. 

Een prachtig huisje. 

Nadat we de kamers hadden verdeeld hebben we wat gedronken en 

een voorstelrondje gedaan zodat we een beetje weten met wie we op 

pad zijn. Ook hebben we wat afspraakjes gemaakt over hoe we alles 

een beetje willen. 

Hierna is Rein met Helianthe en Jairo naar de winkel geweest om 

boodschappen te halen. 

De rest heeft de tassen uitgepakt en alles in de kast gelegd. 

Toen Rein terug kwam zijn we met het eten begonnen, heerlijke saté 

met gebakken aardappelen en sla, oh ja niet te vergeten lekkere 

pindasaus (Rein had thuis al het vlees en de saus gemaakt). 

We hebben niet gegeten maar gevr……, alle schalen waren leeg. 

Oeps, het toetje was yoghurt met verse aardbeien. 

 

 

 



 

De deelnemers gingen lekker even uitbuiken terwijl Rein en Gerrie de 

vaatwasser inruimde en alle sporen van het avondmaal gingen 

opruimen. 

Om 20.00uur hebben we lekker koffie en thee gedronken, gezellig bij 

de (nep) open haard. 

Later op de avond hebben we nog wat gedronken en natuurlijk een 

chipje en zoutje erbij, wat tv gekeken en wat gepraat. 

Rond 21.30 ging Meinie als eerste naar bed en zo langzamerhand 

verdwenen ze allemaal. 

Lekker uitrusten voor de volgende dag.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Dag 2: 17 juni 2014. 

 

“ Dag van Vaals en Valkenburg”. 

  
We hadden afgesproken dat Rein ons om 8 uur zou wekken en 

konden we rustig aan doen en om 9 uur aan de ontbijttafel te 

verschijnen. 

Het werd iets later 9.10 uur. 

Toen we met zijn allen aan tafel zaten vroeg Rein wie er een 

lekker gebakken eitje lusten, alle vingers gingen omhoog. 

Nadat we genoeg hadden gegeten heeft ieder voor zich een 

lunchpakketje gemaakt om mee te nemen voor tussen de 

middag. 

Toen we allemaal gereed waren zijn we op weg gegaan naar 

Vaals, het drielandenpunt. 

 

 
 



 

Eerst zijn we door gereden naar de oude uitkijktoren maar 

deze was afgesloten, Jos wist dat er een nieuwe toren was aan 

het begin van de weg. 

Toen eerst even een foto laten maken van de hele groep door 

een voorbijganger. 

Daarna weer met zijn allen in de bus en een stukje terug naar 

de nieuwe toren. 

Er moesten eerst munten worden gekocht voordat we de toren 

op konden. 

Naar boven zijn we met de lift gegaan, ja, ja, 353,5 meter 

hoog en wat een uitzicht. 

We hebben van alle kanten het prachtige landschap bekeken 

richting België, Nederland en Duitsland. 

Herwig, Jairo, Helianthe en Gerrie zijn met de trap naar 

beneden gegaan en de rest weer met de lift. 

 

 
 

 



 

Toen we allemaal weer in de bus zaten zijn we richting 

Valkenburg gegaan via verschillende leuke plaatsjes onder 

andere Wittem en Margraten. 

In Valkenburg aangekomen heeft Rein ons eerst wat 

rondgereden daarna ons bij de mergelgrotten uitgezet zodat hij 

daarna de bus ergens kon parkeren. 

Wij zijn heerlijk op een terrasje gaan zitten om op hem te 

wachten en een  heerlijk drankje besteld. 

Hierbij hebben onze eigen boterham opgegeten die we  thuis 

hadden gesmeerd. 

 

 
Daarna zijn we even een klein stukje gaan wandelen en 

verschillende oude gebouwen gezien want het treintje door de 

grotten zou pas om 14.00uur vertrekken. 

 



We waren precies op tijd 

terug en ja hoor daar 

gingen we samen met het 

treintje door de grotten. 

We hadden een leuke 

gids die ons veel 

vertelde, het was wel wat 

fris en vochtig daar 

binnen. 

Op een gegeven moment 

stopte het treintje, gingen alle lichten uit om te laten zien hoe 

donker het eigenlijk wel niet is in die grot, en echt ontzettend 

donker, je kon totaal niets zien. 

Toen de rit was afgelopen moesten we een klein stukje lopen 

en kwamen we bij een lichtshow. 

Er kwam van alles voorbij in verschillende kleuren, echt de 

moeite waard. 

Nadat we de uitgang weer hadden gevonden zijn Rein, 

Helianthe en Jairo de bus wezen halen zodat de rest niet meer 

zo ver hoefden te lopen. 

 

 
 

 

 



 

 

Onderweg naar huis zijn we 

gestopt bij de supermarkt en 

heeft Rein inkopen gedaan 

voor de maaltijd van 

vanavond. 

Thuisgekomen heeft Gerrie 

voor iedereen een kopje 

koffie of thee gezet en Rein 

begon weer met koken iets 

wat hem erg goed afgaat, 

Heerlijke verse saus voor bij de spaghetti, met paprika,ui, 

gehakt enz. 

Ook kregen we er weer lekker sla bij. 

Rein heeft weer prima gekookt want alles was weer op. 

 

 

 

 

 



 

Als toetje yoghurt met banaan of yoghurt met verse kersen. 

Jairo vroeg wanneer we gingen zwemmen, Herwig en 

Helianthe wilde ook graag mee. 

Na enig overleg is er besloten dat Rein met hun mee ging en 

Gerrie bij de rest thuisbleef  die naar een voetbalwedstrijd 

zaten te kijken. 

Om 20.00uur was het tijd voor koffie voor degene die thuis 

waren. 

Rond 20.45uur kwam de rest ook weer thuis en ook voor hun 

nog even koffie en thee gezet. 

Op een gegeven moment kwam Herwig met het spel mens 

erger je niet en hebben Herwig, Helianthe, Jos en Gerrie een 

potje gespeeld en ja hoor Herwig won met gemak, daarna 

heeft Jairo ook nog meegedaan. 

Rond 21.30uur zijn we gezellig allemaal bij elkaar gaan zitten 

met een hapje en een drankje en hebben we wat dingetjes voor 

morgen afgesproken. 

Dus zo te lezen was het best een druk dagje en gingen we 

geleidelijk achter elkaar naar dromenland om uit te rusten voor 

de volgende dag. 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag 3: 18 juni 2014. 

 

“ Dag van Maastricht”. 

 
We hadden afgesproken dat we om 8.30uur zouden opstaan. 

Rein ging langs de deuren om iedereen wakker te maken. 

We kregen heerlijke verse warme broodjes die Rein om 

8.00uur al voor ons had gehaald, en versgeperste 

sinaasappelsap. 

Na het eten gingen we ons klaar maken voor een dagje 

Maastricht. 

We kregen een ritje van onze chauffeur door het mooie 

Limburgse landschap. 

In Maastricht aangekomen reden we richting de kade om daar 

een rondrit te gaan maken over de maas van 60 minuten. 

Rein zette ons af bij het water en ging toen een parkeerplekje 

zoeken voor de bus. 

Toen hij terug was gingen we op de boot, de zon stond hoog 

aan de hemel dus we hebben ontzettend genoten. 



Tijdens de tocht hebben we een lekker ijsje gegeten. 

Toen we weer terug aan wal waren zijn we de stad lekker 

doorgewandeld  en op het Vrijthof heerlijk een glaasje fris 

gedronken. 

Samen zijn we weer op zoek gegaan naar de bus. 

Onderweg naar huis zijn we bij een supermarkt gestopt voor 

de boodschapjes. 

 

 

Onze kok( Rein) heeft 

heerlijke 

pannenkoeken 

gebakken met heel 

veel lekkers erop, 

ham, kaas, spek. 

En toen natuurlijk 

voetbal kijken naar 

het Nederlands elftal, 

het was echt gezellig, 

Helianthe had het 

juigpak meegenomen 

en natuurlijk aangetrokken. 

 

Verder hadden Rein, Herwig, en Gerrie een oranje shirt 

aangedaan en bij ieder doelpunt natuurlijk een hevig 

geschreeuw. 

 

 

In de pauze hebben we het toetje gegeten. 

Na de wedstrijd hebben we koffie en thee gezet met een 

lekkere tompoes. 

Herwig, Helianthe en Jos hebben nog even mens erger je niet 

gespeeld. 



Later hebben we samen aan de grote tafel wat gedronken en 

chipjes en nootjes genuttigd, en over de dag van morgen 

gesproken. 

 

Paul was moe en wilde eigenlijk wel naar bed en zo volgde de 

rest ook. 

 

Jairo en Helianthe wilde heel graag de voetbalwedstrijd 

Spanje tegen Chili afkijken en daarna moesten ze snel naar 

bed want morgen hebben we weer een nieuwe dag voor de 

boeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 4: 19 juni 2014. 

 

Dagje” rondreis door het prachtige Limburgse land”. 

 
Vanochtend om 8.30uur opgestaan, gewassen, aangekleed en 

aan tafel voor weer een heerlijk ontbijtje. 

Nadat we alles hadden opgeruimd zijn we naar de bus gegaan 

om een prachtige rit te maken door het Limburgse land. 

Vele heuvels en dalen en wat reden er veel wielrenners, petje 

af we doen het ze niet na. 

We kwamen langs Margraten daar zijn we even gestopt om 

toch een glimp mee te krijgen van de eigenlijk best 

indrukwekkende plek. 

Er liepen honderd soldaten die in opleiding waren. 

Bij het grote veld met al die witte kruisjes heeft Rein het een 

en ander uitgelegd en we werden er allemaal toch wel een 

beetje stil van. 

 

 

 



 
 

 
Toen we weer in de bus zaten zouden we richting Valkenburg 

gaan om het grottenaquarium te bezoeken. 

Na een tijdje zoeken hebben we even ergens gevraagd waar 

het was maar helaas bestond het niet meer. 

Na enig overleg hebben we besloten om richting het huisje te 

gaan, Jos was best moe dan kon hij wat rusten en de rest kon 

ook even doen waar ze zin in hadden. 

Onderweg hebben we nog even een pitstop gehouden waar 

Gerrie even de medicijnen van 12.00uur kon uitdelen. 



Toen richting huis waar Rein ons er allemaal uitgooide om 

zelf nog even te gaan tanken en de beloofde Limburgse vlaai 

te gaan halen voor bij de koffie vanavond. 

In het huisje aangekomen heeft Gerrie lekker koffie en thee 

gezet en heeft Jos wat fris gedronken en daarna is hij lekker 

naar bed gegaan om even te rusten. 

Later hebben we nog lekker kersen uit de Betuwe gegeten die 

Rein had meegenomen. 

Rond half zes gingen we richting Epen om op een prachtige 

plek onze laatste avondmaaltijd te nuttigen. 

Wat een fantastisch restaurant en wat een prachtig uitzicht. 

Rein had gister alles al afgesproken dus alles verliep vlotjes. 

Schnitzel met gepofte aardappel,warme groente, friet met 

mayonaise en rauwkost. 

Eten in overvloed dus. 

 

 



Toen we klaar waren en naar huis wilde begon het te regenen, 

Rein kon de bus dichtbij het restaurant rijden zodat we droeg 

in de bus konden komen. 

Op het park aangekomen konden we met de bus naar het 

huisje en zo kwamen we ook daar droog binnen. 

Gerrie heeft weer lekker koffie en thee gezet en die hebben we 

gezamenlijk aan de grote tafel opgedronken met een stukje 

lekkere Limburgse vlaai. 

Ondertussen hebben we de dag van morgen besproken en een 

gesprek gehad hoe we deze midweek vonden. 

Iedereen sprak vol lof, we hebben het allemaal ontzettend naar 

de zin gehad, het was een toffe groep. 

 

Ook hebben we de vakantiediploma’s  uitgereikt, Rein heeft 

ze van iedereen voorgelezen en na iedere deelnemer een 

daverend applaus. 

Iedereen heeft zijn of haar koffer al ingepakt zodat we dit 

morgenochtend net zoveel werk hebben. 

Toen we klaar waren ging iedereen onder de douche en 

Helianthe lekker in het bubbelbad. 

Daarna hebben we nog wat gedronken, Paul en Meinie wilde 

naar bed en de rest heeft nog bij het voetbal gezeten. 

Rond 22.00uur ging de rest ook naar bed en Jairo ging nog 

douchen. 

Rein en Gerrie gingen nog even met de administratie en 

reisverslag aan de slag en gingen toen ook richting bed. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag 5: 20 juni 2014. 

 

Dagje” Naar huis”. 

 
Om 8 uur eruit want er is een hoop te doen voor we richting 

huis gaan. 

Eerst even ontbijten, en ja hoor we kregen nog een lekker 

gebakken eitje van Rein. 

Daarna opruimen en de auto inpakken, en onze Hagenees ” 

Jos” wordt op het park opgehaald en uitgezwaaid door de rest 

van de vakantiegangers. 

Wij vervolgen onze reis naar Eindhoven om onze Belgische 

gast Paul af te zetten bij het zwembad Pieter van de 

Hoogenband en natuurlijk zwaaiden we ook hem uit. 

Daarna stellen we onze Tom Tom in naar Veenendaal waar we 

onze vrolijke Herwig en robuuste Jairo overdragen aan hun 

begeleiders. 

Het laatste stukje richting 

Arnhem vervolgen wij 

onze reis met de zeer 

behulpzame en vrolijke 

Helianthe en onze 

Steenwijkse gast  Meinie 

om hun daar af te zetten. 

Tot slot, wij als 

begeleiders hebben 

genoten van onze vakantiegangers in Vaals en wensen hen in 

de toekomst nog vele mooie reizen met Tendens toe. 

Een duim omhoog voor iedereen, groet Gerrie en Rein. 

 

 

 



 

 
 


