
 
 

 

Reisverslag N1502 
 

Tendensvakantie in Julianadorp 

 

Vakantiepark Landal “Oogduyn” 



  



 
Met  

 

 

  

 

Met wie waren we op  reis? 

Danielle, Jan, Nel, Janny, Rene, Albert en 

Harry 



Dag 1. maandag 29 juni. 

 

Janny en Nel komen aan  om 11.00 uur bij het kantoor van Tendens. Ja hoor, 

daar komt onze eerste gast al aan, Jan. Terwijl wij aan de koffie zitten komen 

Danielle en Rene ook binnen. Dat is heel fijn. 

We kunnen dus vroeg vertrekken om 12.15 uur. Ware het niet dat de inlogcode 

van de bus protesteert! 

Na ca 20 minuten is het Joost die hem ingeschakeld krijgt. Joepie, daar gaan we 

dan op weg naar Breukelen. Om 13.30 pikken we Harry op. Hij wordt door zijn 

zus Ans en zwager Kees gebracht. Je durft het niet te geloven, maar de bus 

kregen we niet gestart. De startmotor?!?!? 

We hadden niet kunnen bedenken dat onze vakantie zou beginnen bij Mac 

Donalds. Op de picknickbank al wachtend op een andere bus van Willemsen en 

de Koning hebben we alvast ons eerste ijsje gegeten. Dan gaat de tijd een beetje 

sneller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Om 16.45 uur kunnen we onze reis voortzetten met een ander busje. Vanaf nu 

verloopt de reis voorspoedig. Albert is opgevangen door onze andere groep van 

Tendens, die een huis naast ons hebben in Julianadorp. 

Even een kopje koffie en dan lekker aan de macaroni.  

 

 

 

 

 

 

Dat smaakt lekker!! We hebben heerlijk buiten gegeten.  

Na het eten maken we nog een ommetje over het park en gaan ook nog even op 

bezoek bij de buren, de andere groep van Tendens. 

Janny ziet er Lidy en Peter, 2 oude bekende van een 

andere reis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 10.45 uur zoeken we onze bedjes op. 

De kledingkast van Albert. 

(ja, het is een zonnebank!!) 



Dag 2. dinsdag 30 juni (22 tot 28 graden) 

 

Broekerveiling in Broek op Langendijk 

Na een heerlijk ontbijt in de tuin vertrekken we om 10.45 uur richting Broek op 

Langendijk. Anneke uit Bergen, zij gaat vandaag met ons mee en komt ons al 

tegemoet. Zij wijst ons de parkeerplaats en loodst ons zo naar het gebouw. 

Het zonnetje schijnt heerlijk dus er moet gesmeerd worden. 

Tijdens de rondvaart vertelt de schipper welke vogels en dieren we tegen 

kunnen komen. Geiten, aalscholvers, eenden, ganzen etc 

We kunnen gelijk met de rondvaartboot mee door “het Rijk der Duizend 

Eilanden”en zelf ervaren hoe de tuinders vroeger hun groenten verbouwden en 

naar de veiling brachten. Heerlijk met dit warme weer op het water en wat een 

mooie vergezichten. 

 



 

Om 13.00 uur gaat er groente en fruit geveild worden. Wat wordt er zoal geveild:  

heel veel bananen, 65 kilo uien, tomaten, kroten, wortelen, prei, appels en kool.   

 

 

Het veilen gaat als volgt: je bepaalt zelf de prijs van groenten of fruit, via de 

historische veilingklok. Druk je te vroeg……, dan betaal je waarschijnlijk teveel!  

 



Druk je te laat….., dan heb je helemaal 

niets. Er wordt regelmatig op de knop 

gedrukt. Danielle drukte precies op tijd 

voor de radijsjes. Rene, die kon er ook 

wat van, bananen, tomaten en een 

koektrommel met daarop de afbeelding van het veilinggebouw. Nel had ook 

tomaten en Anneke kroten. Er zat een jongetje van 8 jaar, hij had o.a.de 65 kilo 

uien gewonnen. Je moest wel zelf betalen. Het was ontzettend leuk om dit eens 

een keer mee te maken.We liepen terug door het Broekerveilingwinkelcentrum 

en daar moest al even geshopt worden. De zonnebril van Albert even rechtgezet. 

Rene moest geld pinnen in de Hema, want hij had al zijn geld al op de veiling 

opgemaakt. 



 

 

 2 foto’s voor de “Rode Draad”  



Nog een paar boodschappen halen in Julianadorp en dan lekker uitrusten in de 

tuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We eten vanavond wraps met crème fraiche en geraspte kaas uit de oven met 

sla, tomaat en komkommer.  



Avonds wordt er nog gewandeld, nadat er eerst op papier gezet is, wat we 

allemaal ervaren en meegemaakt hebben die dag. 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 3. woensdag 1 juli  (30 graden) 

Dagje Texel 

Om 9.00 uur zitten we al aan de ontbijttafel met heerlijke fruitsalade. Albert gaat 

even bij de buren vragen voor pedaalemmerzakken. Hij komt met 2 broodzakjes 

terug. We hebben er een leuk regenkapje van gemaakt, even op het hoofd en op 

de foto gezet.  

 Het staat je goed Albert!!!  

 

Albert komt uit Eesergroen in Drente en Henk komt uit Smilde dus daar maken 

we een mooie foto van voor de rode draad.   

 

We zorgen dat we de 

boot halen van 11.30 

uur vertrek van Den 

Helder. Ja hoor, toen 

wij op de boot even 

op het dek een kijkje 

gingen nemen, waren 

daar ook de buurtjes 

o.l.v. Remke en Frank 

 



( die waren even de groep kwijt). Ja, als chauffeur moet je altijd maar weer zien 

waar de gasten gebleven zijn. Ik geloof dat er iets met de lift was!!! Rene en 

Danielle gingen met de lift terug en de andere zijn met de trap naar beneden 

gegaan. Gelukkig net  op tijd weer bij de bus.. We reden 20 minuten later op 

Texel richting Ecomare. Ecomare is het opvangcentrum voor zeehonden, vissen, 

bruinvissen en vogels die door o.a. zwerfafval  en olie niet meer op eigen kracht 

verder kunnen. 

 

 

 

De zeehonden, 

Jip en Janneke 

zijn 

opgevangen,  

zitten in een 

buitenverblijf 

en worden 

bijgevoed. 

 

Er zijn ook nog 

wat grijze 

zeehonden in 

een bassin. 



We hebben in de 

walviszaal een 

lezing  over de 

skeletten van 

verschillende 

walvissen 

aangehoord. Skelet 

van de 15 meter 

lange potvis en de 

amber( brengt heel 

veel geld op) die 

uit zijn darmen 

komt, bewonderd.   

 

 

 

 

Buiten gepicknickt en 

een ijsje gegeten. 

( waar Harry op 

getrakteerd heeft)  

Warm was het wel 

hoor!  

 

 

 

 

 

Op naar de haven van 

Oudeschild.  

Hier liggen veel grote 

vissersboten, die o.a. 

op garnalen vissen. 

Ook komt er een grote 

boot waarop allerlei 

duikerskleding hangt 

te drogen. Pracht 

gezicht.  



Dit maken we 

allemaal mee 

onder het genot 

van een drankje 

op een terrasje. 

Wat is er niet 

leuker dan ook 

een visje te gaan 

eten op Texel. 

Dit gaan wij 

doen bij 

Brasserie “In 

het Vooronder”. 

 

 

 Harry en Jan, scholfilet, Rene en Janny roodbaarsfilet met limoensaus, Albert en 

Nel hebben gekozen voor de scholletjes. Danielle  houdt niet van vis en bestelt 

een varkenshaas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan met de veerboot van 19.00 uur terug, die haalden we op een nippertje 

anders hadden we een uur moeten wachten. Wat een leuke dag was dat op 

Texel.  

´s Avonds hebben we Frank en Remke met hun gasten op de koffie gevraagd.  

 Ja hoor, ze kwamen allemaal.  

We hadden ook weer een foto voor de Rode Draad (Albert <-> Henk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nadat de koffie/thee  op was,  hebben we een leuk balspel gedaan, daarbij 

hebben we de namen geoefend. Balspel eindigde met een waterballet op tafel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elly mikte de bal zo goed tegen 

het flesje water, dat Albert en 

Rene bijna nat werden. Daarna 

was er nog een lekker drankje 

o.a advocaatje (kippenbiest met 

slagroom) biertje, wijntje en 

fris. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 4. donderdag 2 juli.   (29 graden) 

 

Westfriese folklore in Schagen. 

Harry en Jan zijn meestal  om 7.30 uur uit de veren en Albert even later. Nel en 

Janny gaan het ontbijt maken en dan komen Rene en Danielle ook om de hoek 

kijken. Dus je kunt gerust zeggen dat we mooi vroeg zijn. Tussen 8.30 en 9.30 

uur ontbijt komt goed uit. 

Om 10.30 uur zijn we in Schagen. 10.45 uur komt de optocht langs met de  

paarden en rijtuigen met  de Westfriezen in prachtige klederdrachten.  

 

 

 

 

 

 



Oude ambachten zijn er te zien o.a. oude hoedjes van meer dan 100 jaar geleden 

worden gerestaureerd. Op de markt worden o.a. kokoskoekjes gekocht.  Voordat 

we verder gaan, kopen Albert, Harry en Janny kersen en aardbeien  voor de 

fruitsalade. 

 

12.00 uur Dansen door paren in klederdracht.  Prachtig om te zien. 

 13.00 Shantykoor Scheepstuygh, dat natuurlijk o.a. scheepsliederen zong. Harry 

zingt uit volle borst mee. 



Lunchen doen we natuurlijk buiten op een bankje in de schaduw. Want warm is 

het echt wel en even later haalt Janny de bus op en komt mooi voorrijden bij het 

Kasteel. We hebben nog tijd om even naar het strand te gaan. We doen dit in 

Petten. Danielle en Renee willen even uitrusten en blijven met Nel bij de bus. 

Albert, Harry, Jan en Janny lopen 50 treden omhoog en komen via een houten 

vlonder zo op het strand en gaan even het zeewater voelen. Jan stroopt zelfs zijn 

broek op. Albert vindt het echt geweldig om zo aan zee te kunnen uitwaaien. 

Terug moeten we weer 50 treden naar beneden. Volgens mij komt Albert wel 

aan zijn trekken. Wat een conditie en uithoudingsvermogen hebben de 3 

mannen.!!!!!  Janny is dit wel gewend die woont aan het strand dus die doet dit 

soort werk wel vaker. Fantastische ervaring! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat we naar huis gaan, willen we nog even naar het winkelcentrum in 

Julianadorp voor wat boodschappen en  Danielle wil even naar het kruidvat.  

´s Avonds wordt er gewandeld door degene die dat graag willen. Elke avond 

wordt er ook naar goud van oud geluisterd, o.a. Everly Brothers, Queen, Paul 

Anka, Cliff Richard, Mireille Mattieu, Charles Aznavour.  



Dag 5. vrijdag  3 juli    (35 graden) 

We gaan de Kaasmarkt en museum in Alkmaar  bezoeken. In de kaasmarkten 

van nu leeft de traditie voort.  

Vanwege het warme weer is de markt een ½ uur eerder begonnen en ook een ½ 

uur  eerder gestopt. Gelukkig konden we nog net het laatste stukje meemaken. 

Onder het toeziend oog van de marktmeester wordt de kaas door de boeren per 

bootje of met paard en wagen naar de markt gebracht. Daar laten ze hun kaas 

‘neerzetten’ door de kaaszetter. Met een kaasboor neemt de handelaar een 

monster en keurt de kaas.  Dan begint het oude ritueel van het loven en bieden 

en het handjeklap. Als de partij in de smaak valt dragen kaasdragers de kaas 

naar de weegschaal in de Waag.  Een prachtig gezicht als de kaasdragers de 

kazen wegdragen. (zwaar werk).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We gaan even koffiedrinken op een terras. Dan is de markt afgelopen en worden 

alle terrassen opgebouwd. Zelfs een kinderbadje wordt gevuld met water voor 

de allerkleinsten. 

 Rene en Albert kopen een 

koeltasje met 2 soorten kaas 

en kaaskoekjes van een 

charme jongedame in 

Alkmaarse klederdracht. 

Natuurlijk willen de mannen 

even op de foto met de 

kaasmeisjes van Alkmaar. Die 

kans krijgen ze niet elke dag. 

Ze krijgen er een kleur van  of 

komt dat door de 

warmte??????? Harry koopt in 

het museum een mooie beker 

en een busje met wat lekkers 

erin. Kaas krijgen we genoeg te 

proeven. (Goudse) In het 

museum kijken  we naar een 

film hoe de kaas gemaakt en 

verwerkt wordt in de fabriek.  

 

 

Dan lopen we met z’n allen terug naar de bus en dat 

is een heel eind (1,5 km). We komen langs Cafe 

Muizenvreugd en rusten voor de deur even uit.  

De Friesebrug staat open  en daar moesten we 

overheen. Als we even later weer verder lopen en de 

brug over zijn hoort Albert zijn naam roepen en 

staat oog in oog met een goede kennis, genaamd 

Renz, uit zijn woonplaats. Hoe klein kan de wereld 

zijn! 

We gaan de schaduw op zoeken  bij ons huisje en 

nemen iets lekkers te drinken. 

 



Dag 6. zaterdag 4 juli  (30 tot 36 graden) 

 

Garnalen vissen vanuit Den Oever en Beleef het WereldErfgoed de Waddenzee. 

Ons lijkt een tochtje op zee, met temperaturen tussen de 30 tot 36 graden wel uit 

te houden. 

Om 11 uur vertrekken we richting Schagen. Jan’s scheerapparaat lag uit elkaar 

en met dit warme weer groeit de baard toch wel heel hard, dus naar de winkel. 

Prima verholpen. Op naar Den Oever. Mooi dat we lekker vroeg waren. 

Zodoende hadden we een mooi plekje op de boot van de Groot  Recreatie uit 

Wieringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan aan boord en kunnen een  kopje koffie/thee of limonade nemen.  Om 

precies 13.00 uur varen we uit. 



De crew van de boot bestaat uit vader, zoon en kleinzoon. Tijdens de vaart zien 

we een lepelaarskolonie. Zeehonden spotten kan alleen bij laag water. Het net 

voor de garnalenvangst wordt  na 20 minuten naar beneden gelaten en blijft dan 

ook 20 minuten in zee. De 1ste vangst was minder dan de 2de vangst. Na 20 

minuten wordt het net opgehaald en dan zwermen er heel veel vogels prachtig 

door de lucht achter de boot. Zij hebben wel zin in een visje!!!! Dan worden de 

krabben, kwallen en ander gespuis uit zee in een soort van voederbakjes 

verdeeld. Weet je wie er ook tussen de krabbetjes etc. door mocht lopen: Harrie 

de hond. Dat was ook heel leuk om te zien. We krijgen uitleg over de krabben, 

o.a. wat een mannetje en vrouwtje is enz. dat deed de jongste van de 3 (15 

jaar???).  We mogen ze aanraken,  mee spelen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 Een hele leuke ervaring. Intussen worden de garnalen gekookt. Daarna kunnen 

de kinderen de krabbetjes etc. teruggooien in zee en worden de gekookte 

garnalen  verspreidt en kan het pellen en proeven beginnen. Nel is daar erg goed 

in !!!!!!!!!! Tot slot wordt de ongepelde garnalenvangst in porties verdeeld en 

krijgen we een plastic zakje met inhoud mee als we van de boot afstappen.  De 

kleine hond Harrie mag als 1ste van de boot, want dat is hij zo gewend, hij gaat 

altijd mee. Rene en Danielle zijn ook snel van boord en daardoor geen garnalen 

meegekregen.  

 

Vanavond eten we een amuse van garnalen met cocktailsaus, daarna pizza met 

salade en als toe, aardbeien met slagroom. Hmmm jammie, jammie!!!!! 

 

 

 

Na het eten nog 

een spelletje 

“Mens erger je 

niet”  en dan naar 

bed. 

 

 



Dag 7. zondag 5 juli   (20-25 graden) 

 

Dierenontdekkingstocht 

Landgoed Hoenderdaell in Anna 

Palowna. 

Danielle die boft even,  die kan een 

scootmobiel huren en dat komt 

goed van pas. Hoenderdaell is  een 

uitgestrekt landgoed. We 

ontdekken hele mooie 

kroonkraanvogels, flamingo’s, 

ara’s , kapucijnaapjes, 

berberaapjes, fazanten, emoe’s, 

Nandoe’s en kangaroe’s.  



We lunchen op een bankje bij familie Beer. 

Vader, moeder met een tweeling. Vader 

moet uit de buurt blijven van de kleintjes 

anders eet hij ze op. De kleintjes gaan 

heerlijk spelen nadat ze uit hun slaapje 

wakker geworden zijn. Dan op zoek naar de 

wolven, want daar had Albert al over 

gedroomd. 

De wolven zijn erg lui en bijna niet te zien. 

Op naar de leeuwen . Het blijkt een tijger te 

zijn die daar een beetje aan het oefenen is 

om rondjes te lopen voor een bepaalde 

training.  Dus dan maar gauw naar de 

aapjes, die gaan gevoerd worden. Dat 

hebben we geweten. De eerste gaat zo bij Danielle op haar schouder zitten en 

krijgt rozijntjes van haar. Dat wil Albert ook wel en opeens springt er zo’n  

ringstaartaapje op de schouder bij Albert.  Even schrikken maar toch wel erg 

leuk. Harry durft het aapje te aaien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even later zie je dat de hele familie aap gezellig bij elkaar gaat zitten om te eten.   

Prachtig en lief om te zien!!!!!  Ook hier komt weer een eind aan. Met het terug 

lopen voelen we een paar druppels. We zijn bijna thuis en dan gaat het echt 

regenen. We hebben geen regenjas of i.d. aangehad tijdens deze vakantie.  

Om  half zeven schijnt de zon weer en gaan we lopend naar het Juliana’s 

Restaurant , waar wij een prachtig uitzicht hebben over het water. We genieten 

van het heerlijke diner.  

 

 

Als we thuis komen, gaan we even de koffers inpakken, een laatste drankje 

drinken en gaan dan heerlijk slapen. Inmiddels is het in huis ook weer heerlijk 

afgekoeld. 

 

 

 



Dag 8 . maandag 6 juli 

 7.00 uur opstaan. Albert wordt 9.00 uur opgehaald en wij vertrekken om 10.00 

uur. De terugreis verloopt prima en de familie van Harry staat in Breukelen. 

Daar zijn we om 11.15 uur. Even een pitstop en dan gaan we verder naar 

Arnhem. Begeleider van Jan, taxi van Rene en Danielle is er ook om 13.15.  

Nel en Janny  vinden jullie hele gezellige, actieve gasten met  heel veel 

verschillende interesses. We hopen jullie weer te zien bij de reunie op  

24 oktober 2015 

 

 

In en om ons huis. 


