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Gasten:  
Jan van der Meulen, Willie Wijers, Sibolt van der Meer, Geert Tesser 

 
Leiding:  

Willie Basten, Marco Huibrechtse, Henriette Coolegem 
 

 
 

 



Maandag 16 juni 

 
Al vroeg zijn Wil, Marco en Henriette bij Tendens. Voordat de gasten 

komen, kunnen zij alvast wat boodschappen doen voor het avondeten en 

het natje en droogje voor de avond.  
 

Jan, Willie, Sibolt en Geert worden om 12.00 uur bij Tendens op kantoor 
verwacht. En omdat we op Jan, die helemaal uit Middelharnis moet komen,  

nog moeten wachten, beginnen we met de lunch. Ook de begeleiders van 
Sibolt en Geert eten gezellig een broodje mee. Als Jan arriveert en ook 

een broodje heeft gegeten, gaan we op weg. 
 

De bus wordt vol gepropt, maar bij het instappen blijkt het voor Sibolt erg 
moeilijk te gaan. Joost (van Tendens) staat erbij om ons uit te zwaaien, 

maar ziet dat dit niet goed gaat. Er wordt snel een andere bus geregeld en 
om 14.00 uur is de klus geklaard en rijden we met een grotere rolstoelbus 

naar Tecklenburg in Duitsland. 
 

In Hof Grothmann worden we door mevrouw heel hartelijk ontvangen. We 

zijn onder de indruk van de grootte en de mooie ligging. Terwijl Wil en 
Henriette de bedden opmaken, zorgt Marco voor het eten: krieltjes, sla en 

Wiener schnitzel staan op het menu.  
 

 

 
 

De avond wordt rustig doorgebracht met televisie kijken want de 
wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië zijn bezig en vanavond 

speelt .................. 
 

 



Dinsdag 17 juni 

 
Wat hebben we allemaal heerlijk geslapen, misschien is de spanning van 

de eerste dag er nu een beetje af. We gaan rustig genieten van een 

ontbijtje met eitjes van de kippen van Wil en warme broodjes en de eerste 
verhalen worden verteld. We leren elkaar al een beetje beter kennen.  

 
 

 
 

We zijn nieuwsgierig naar het stadje Tecklenburg, dus allemaal de bus in. 

Het valt niet mee om onze grote bus te parkeren, maar Marco weet daar 
wel raad mee. We komen in het centrum via een naar beneden lopend 

wandelpad. Een lieflijk stadje waar het met de rolstoelen niet meevalt en 
we al snel bij een terras belanden. Koffie, thee, cola en wijn maar daarbij 

een echte warme apfelstrudel. Buikje vol.  
 

  
 
Kaarten gekocht en geschreven en direct in de brievenbus. Zo, die hebben 

ze thuis in ieder geval op tijd. Dan nog even winkelen, Willie kan niet 
wachten. Zij kiest een bruine schoudertas en een portemonnee. Ook Jan 

en Geert blijven niet achter en kiezen voor een nieuwe portemonnee.  



Na het doen van de boodschappen kunnen we op het terras borrelen. 

Biertje, wijn, chipjes en toastjes, daar hadden we trek in. Macaroni staat 
op het menu voor vanavond. Terwijl Geert en Sibolt naar een 

voetbalwedstrijd kijken, zorgen Jan, Marco, Wil en Henriette voor de 

vrolijke noot. Alvast geoefend voor ???  
 

 
Woensdag 18 juni  

 
Met een lach en vrolijke oogjes wordt Jan 's morgens wakker en altijd is 

zijn eerste vraag of wij ook goed geslapen hebben. Gelukkig hebben wij 
dat ook en is Jan weer gerust gesteld. Kunnen we aan de slag ! 

 
Het wordt een spannende dag vandaag want vanavond speelt het 

Nederlandse elftal in de wereldkampioenschappen tegen Australië. Jan en 
Geert zijn al aardig in de stemming. 

 

  
 
Eerst een heerlijk rustig ontbijt. Inmiddels zijn we aan elkaar gewend en 

worden er grapjes gemaakt. De sfeer is relaxed en gezellig. Er wordt 

gezongen en gerijmd, daar is Jan heel goed in. 
 

De Tomtom wordt ingesteld voor een toeristische route naar Münster. Via 
smalle heuvelachtige boswegen en later via de snelweg, bereiken we de 

prachtige oude stad. Hier werd ooit de vrede van Münster getekend. 
Onderweg zingen we allemaal uit volle borst allerlei bekende liedjes, een 

gezellige, vrolijke boel. 
 

Dat is nou ook toevallig, wordt de bus precies tegenover een terras 
geparkeerd. Een kwestie van oversteken en dan snel naar het toilet voor 

sommigen. De meeste mensen zitten al aan een warme maaltijd, wij zijn 
nog eerst aan koffie toe.  

 
We bezoeken de St.Paulus Dom met een indrukwekkend astrologisch 

uurwerk. Hilariteit als Jan met Willy de kathedraal uitkomen: zegt Jan "het 

bruidspaar verlaat de kerk". 



 

 

 

  

 
Eenmaal weer thuis wordt alles in gereedheid gebracht voor de wedstrijd, 

het hoogtepunt van de dag/avond. Uitgedost in oranje wordt er voor de 

buis plaatsgenomen. Eerst hebben we nog een pool gemaakt voor de te 
verwachte uitslagen: Jan 2-0, Willie 0-0, Geert 2-1, Sibolt 10-9, Wil 3-1, 

Marco 4-3 en Henriette 2-3. Een spannende eerste helft, maar dan 
gebeurt er iets vreselijks. Heeft er iemand aan de knoppen gezeten ? Het 

beeld valt weg en met alle inspanningen van Wil en Marco lukt het niet 
meer om de 2e helft te volgen, het beeld blijft weigeren. Balen, balen, 

balen, frustraties. Iedereen en alles in rep en roer. Uiteindelijk horen we 
via het thuisfront de uitslag en als lichte vergoeding kan Marco via het 

internet nog de gescoorde doelpunten laten zien. Gelukkig, dat maakt het 
een beetje goed, heeft Nederland gewonnen van Australië. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 



  
Behulpzame Geert Graag plagende Willie 

 

  
Vrolijk rijmende muzikale Jan Vertellende Sibolt 



Donderdag 19 juni 

 
Het is wel 1,30 uur rijden maar dan heb je ook wat ! Het safaripark in 

Stukenbrock gaan we vandaag onveilig maken. Of is het anders om ? Dat 

blijkt al snel als we door verschillende hekken moeten rijden en de ramen 
van de bus niet open mogen. Daar liggen de licht beige gekleurde leeuwen. 

Het is een soort die bijna uitgestorven was. We kunnen er met de bus 
dicht bij komen en ze bewonderen. Helaas zijn ze erg lui en zit er weinig 

beweging in. Het regent af en toe maar dat hindert ons niet, we zitten 
veilig en droog. Verderop zien we nog struisvogels, giraffen, gnoes, 

kamelen, dromedarissen, bisons, giraffen en gezelles. Maar hier is het niet 
meer gevaarlijk en mag het raampje soms open voor het maken van 

foto's. 
 

 
 

 

  
 

  



Om 16.00 uur gaan we naar de Afrika show en tot slot om 17.00 uur het 

circus. Geert geniet en wordt er erg enthousiast van, hij blijft erover 
vertellen. Sibolt genoot zichtbaar van de mooie dames in het circus. Dit 

alles maakt het een onvergetelijke middag. 

 
Richting huis waar we de dag afsluiten met een etentje in Gasthof Prigge. 

De schnitzels zijn zo groot dat je er het huis van kunt behangen.  
Nog even voetbal kijken en dan de hoogste tijd voor................... ? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Vrijdag 20 juni 

 
Een dagje thuis kan ook heel erg plezierig zijn, we blijven dus op z'n Duits: 

"rundum hause". Zoals elke morgen wordt er niet gehaast met het ontbijt 

en hebben we ook nu alle tijd om tijdens het ontbijt van en met elkaar te 
genieten van alle heerlijks. 

 
Genoeg op het programma om de dag gevarieerd door te brengen. Voor 

de liefhebber is er een film over een dolfijn die aangespoeld is. Het loopt, 
met alle zorg van 2 kinderen, goed af en kan de dolfijn weer terug naar 

zee. Jan wordt extra verwend met een uitgebreide badceremonie. Hij 
krijgt een VIP behandeling: lekker lang in heerlijk geurend badwater met 

gezelschap van Marco, muziek erbij, massage en nagels knippen. Met een 
big smile komt Jan weer beneden. 

 
De volgende act is het pannenkoeken bakken. Geert, Sibolt en Henriette 

duiken de keuken in. Geert blijkt een voortreffelijke hulp. Met mixer, ei en   
meel maakt hij er een beslag van, jawel, zonder klontjes. We raken goed 

op elkaar ingespeeld en Geert danst van pret. Ook Sibolt zorgt ervoor dat 

de ham, de kaas en de appel worden aangereikt en meegebakken. Zo 
kunnen we aan tafel met een overvolle bakplaat met overheerlijke 

pannenkoeken.  
 

  
 

 



Het weer en de natuur nodigt uit om "een luchtje te scheppen". De tuin 

rondom is groot en bij het hek kunnen we in de ruime wei de koeien zien. 
We snuiven de geur van wei en koeien op, luisteren naar de vogeltjes  en 

"bestuderen" het hekwerk.  

 

 

 

 

Dan ....gezamenlijk muziek maken. Jan is de disc jockey en kent veel 
titels en teksten. We staan er versteld van. Marco speelt op z'n gitaar, 

Geert houdt keurig maat met de tamboerijn en Wil, Willie, Sibolt en 
Henriette vormen het koor. De toeter van de elektrische rolstoel wordt 

gebruikt om nog meer effect te krijgen. Dan nog een borrel erbij en de 
feestvreugde is compleet. Helaas is er niemand die ons een contract komt 

aanbieden, maar wie weet ????????? 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

Een prima afsluiting van deze dag wordt de BBQ buiten op het terras. 
Marco zorgt voor een grandioos vuur. Wij kijken gespannen toe, er wordt 

zelfs hout voor gesprokkeld in het bos.  
 

 

  
 

  
 
Wij kunnen al vast een broodje eten, een wijntje/biertje drinken, een 

stokbroodje, voorproefje van de salades en dan......... smullen van waar 

we op gewacht hebben.  
 

 
 



Zaterdag 21 juni 

 
Het wil nog niet zo lukken met het weer, soms regen soms zonneschijn. 

Het kan onze pret niet drukken, we gaan op weg naar Osnabruck. Zo'n 30 

kilometer te gaan met onze bus. Wat heeft deze stad ons te bieden ? Van 
de binnenstad, waar we het eerst komen, raken we nog niet erg onder de 

indruk. Wat we wel zien is een terras. Koffie met zelfgebakken koek dat 
lijkt ons wel wat. Nou, het is een complete maaltijd, ook nog met veel 

slagroom, voorlopig geen honger meer ! 
 

Waarom naar Osnabruck, vroegen we ons af. Nou, Willie wilde nog een tas 
voor als ze naar haar werk gaat, het heuptasje van Jan is erg vies en aan 

vervanging toe, voor Sibolt nog een leuk hoedje en voor Geert een ander 
petje ? Sibolt en Geert zijn snel geslaagd. In de euroshop koopt de een 

een hoedje en de ander een petje. Ook voor Willie slagen we snel en voor 
een heuptasje voor Jan belanden we in een super grote sportzaak en 

koopt Jan een nieuw blauw heuptasje.  
 

Als we een mooi straatje inkijken, blijkt dit de "altstadt" Osnabruck. 

Nieuwsgierig lopen we verder door en zien verrassend mooie straatjes en 
winkeltjes. Hier koopt Jan, samen met Marco, een fles wijn. Niet zomaar, 

nee, het zit zo. Beiden hebben gisteren een weddenschap aangegaan. 
Werd het liedje dat we hoorden door Amy Winehouse gezongen of door 

iemand anders. Jan verloor en belofte maakt schuld.  
We komen op een groot plein met het 500 jaar oude Raadhuis, de Dom 

St.Peter en mooie gekleurde vakwerkhuizen. Alles "sehr schön". 
 

Dan wordt het toch echt tijd om huiswaarts te gaan. We zijn moe van alle 
indrukken. Maar weer een ervaring, een tas, een pet, een hoed en een 

heuptas rijker.  
 

Bij het avondeten komt de fles wijn en de glazen te voorschijn. Er wordt 
geproost op Jan, hij kan om z'n verlies wel lachen. Wij ook met dit idee. 

 

 



Zondag 22 juni 

 
Na een rustige morgen waarbij alvast de voorbereidingen worden 

getroffen met inpakken en opruimen, is het vandaag tijd voor het  

Openluchttheater waar de familiemusical Robin Hood om 15.00 uur begint.  
Met de rolstoelen mogen we op de voorste rij plaats nemen, kunnen we 

het zeker goed zien. Er spelen veel kinderen in mee, arme kinderen die 
een beter leven willen. Er wordt veel gezongen en gedanst en het is ook 

spannend, want gaat Robin Hood nog met zijn lieve Lady Marian trouwen ? 
 

  

 

 
 
Een laatste bezoek aan het stadje Tecklenburg volgt. Een T-shirt als 

aandenken aan onze vakantie maakt iedereen gelukkig. Tevreden en blij 
stappen we de bus weer in en rijden door naar een Gasthof voor het 

laatste "avondmaal". De keuze voor een schnitzel in diverse variaties is 
troef. Indrukwekkende verhalen worden verteld van de familie- en 

gezinssituaties, zowel uit het verleden als van nu. We luisteren met veel 
aandacht naar elkaar. 

 

 
 

 
 

 



  

  
 
 

We drinken "thuis" nog een kopje koffie, want daar krijgt niemand genoeg 

van. Ondertussen gaat Henriette de woonvormen bellen en doorgeven dat 
de aankomst in Arnhem rond 12.30 uur zal zijn. Marco speelt nog gitaar 

en krijgt gezelschap van Jan, samen zingen en spelen ze voor hen 
bekende liedjes. 

 
 

 
 
 

 



Maandag 23 juni 

 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, vandaag is het zover dat 

we moeten gaan. Het ontbijt staat om 8.30 uur klaar, zodat we alle tijd 

hebben om rustig van alle lekkere verse en luxe broodjes die Marco heden 
morgen nog gehaald heeft, te kunnen genieten.  

 
Om 9.30 uur gaan we het busje inpakken, dan nog even tanken in de 

buurt. We krijgen een extra rondje van de zaak want we komen nog een 
keer langs Gasthof Gothmann en dan naar de snelweg. Het is rustig op de 

weg zodat we in een lekker tempo kunnen doorrijden. Om 12.15 uur 
arriveren we bij Tendens.  

 
De taxi van Jan is al gearriveerd, de nicht van Sibolt is er ook al. De taxi 

van Willie volgt snel en de vrijwilligster van Geert heeft wat vertraging.  
Bij de koffie kunnen we nog wat napraten en onze verhalen vertellen.  

 
Einde van een super week met veel aandacht, gezelligheid en verwennerij 

voor Jan, Willie, Geert en Sibolt. Wil, Marco en Henriette hebben van en 

met jullie genoten.  
 

  
 



  
 

   

 
  


