
 

  

 

 

 

 

  



Inleiding 
 

Maandag 28 december 2015 was het dan eindelijk zover. Met 

z’n achten vertrokken vertrokken we van het hoofdkantoor van 

Tendens in Arnhem naar de vakantiebestemming het Landal 

park “Land van Bartje” in Ees (Drenthe).  

De vakantiegangers waren: 

Tanja Zwart 

Jaap Erkelens 

Ronald Erkelens 

Jean Feuggelen 

Jacco Maree 

Peter Hetterscheit 

 

De begeleiding bestond uit: 

Patty Batten 

Jack van Dalen 

  



Maandag 28 december 
 

Nadat alles in de bus was geladen vertrokken Patty, Peter en ik 

even na twaalven vanuit het gebouw van Tendens Vakanties in 

Arnhem richting de McDonalds in Veenendaal. Jean, onze enige 

Belg van het gezelschap, Ronald en vader Jaap en Jacco 

wachtten ons al op.  

Eerst werden de tassen en koffers in de bus gezet. Na het 

afscheid nemen, reden we richting Ees, naar het Landal park 

“Land van Bartje”. 

Toen we aankwamen werden we al opgewacht door Tanja. Zij 

was de zesde en laatste deelnemer van deze vakantie. We 

waren compleet. 

 

Het tien-persoons huisje lag in een mooie omgeving, met veel 

ruimte er omheen. 

Het huisje bestond uit een grote woonkamer en keuken, 

beneden één slaapkamer en boven vier slaapkamers. Ook 

waren er twee badkamers. 

Na het uitladen van de bus en het uitpakken van de koffers in 

de slaapkamers was het tijd om te eten. Dat werd smullen van 

lasagne! 

Het was een vermoeiende dag. 

 

 



Dinsdag 29 december 
 

Na een rustig begin van de dag en het ontbijt hebben we een 

bezoek gebracht aan het Hunebeddenmuseum in Borger. Hier 

leerden we welke kleren de mensen ongeveer 3000 jaar 

geleden droegen, hoe ze leefden en hoe ze overledenen 

begroeven. 

 

 

 



Van al dat bekijken van voorwerpen en filmpjes krijg je 

natuurlijk wel honger en dorst. Bovendien liet het zonnetje het 

deze dag afweten waardoor het niet al te warm was. Een 

broodje met chocomel ging er dus wel in! 

Zoals op beide foto’s goed te zien is waren we niet de enigen 

die wel zin hadden in een hapje en een drankje. De poes kwam 

er gezellig bij zitten in de hoop iets te krijgen. Deze poes zag er 

niet bepaald ondervoed uit! 

 

’s Avonds hebben we echte 

lekkere winterkost gegeten: 

kippensoep en boerenkoolstampot 

met worst. 

  



Woensdag 30 december 
 

 

De zonsopkomsten waren vanuit ons huisje heel mooi om te 

zien. Als je uit het raam keek zag je…zie onderstaande foto. 

 

Een mooie lucht met diverse kleuren zoals blauw, roze en 

oranje. 

Na een goede nachtrust en op ons gemak ontbeten te hebben 

zijn we naar de stad Groningen gegaan. 

We hebben door de stad geslenterd, op een terrasje gezeten 

(en dat in december!)  

 

  



en kibbeling gegeten. Héérlijk!  

 

En als je toch een dagje uit bent, hoort daar natuurlijk ook uit 

eten bij, toch? 

We hebben Italiaans gegeten bij restaurant Romantica. Zo zag 

het er van binnen uit: 

 



 

 

Een aantal mensen nam een voorgerecht, anderen niet. De 

porties waren meer dan voldoende. 

Het heeft goed gesmaakt! Een echte aanrader dus. 

  



Donderdag 31 december 
 

Zoals elke dag hebben we ook deze dag de tijd genomen om 

rustig te ontbijten. 

Aan het einde van de ochtend zijn Peter, Jean, Jacco en Patty 

boodschappen gaan doen. Tanja, Ronald, Jaap en Jack zijn 

gaan zwemmen in zwembad van Landal. 

Toen Ronald en Tanja de waterglijbaan hadden ontdekt waren 

ze niet meer te houden. Ze zijn die dag zeker wel 40 keer naar 

beneden gegaan. Als Ronald weer beneden was vroeg hij: ”Mag 

ik nog een keer?”. Natuurlijk mocht hij dat en Tanja uiteraard 

ook. 

Hoe zag ons huisje er van binnen uit? Nou zo dus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanja was een echte lachebek. Ze had een hele aanstekelijke 

lach! Ronald, Jaap en Patty zorgden met liedjes voor de 

muzikale omlijsting . Jean had goede zin en door zijn 



Kerstmuts, die hij altijd op had, blijven ook wij nog in de 

kerstsfeer. Jacco, net zoals Ronald, Jaap en Tanja, hield wel wel 

een goede grap. 

Peter zat te lezen of hij loste puzzels op. 

 

’s Avonds hebebn we met lekkere hapjes en drankjes Oud en 

Nieuw gevierd. Om twaalf uur waren er “bubbles” en wenste we 

elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar. 

 

 



Vrijdag 1 januari 
 

Ondanks dat we de vorige avond later naar bed zijn gegaan dan 

anders stond iedereen deze dag vroeg op. Een bezoek aan 

attractiepark Slagharen stond op het programma. Wie wil daar 

nou niet naartoe? 

 

 

 

 



Niet iedereen durfde in de attractie die op de foto hierboven te 

zien is. Dus moest er even gewacht worden. 

 

Er viel in het park van alles te beleven, zoals de onderstaande 

foto’s laten zien. 

 

 



 



Terwijl de rest een film keek, gingen Tanja en Jack in het 

reuzenrad. 

 

Vanaf zo’n grote hoogte heb je een goed uitzicht over het 

attractiepark. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit is Mainstreet, de hoofdstraat van het park. 

 

 

 

 

Er was ook een show op het ijs.  

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Voordat het park dicht ging was er ook nog een spectaculaire 

lichtshow met laserstralen. 

 

Het was een geslaagde en gezellige dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zaterdag 2 januari 
 

Deze dag was bijna een kopie van donderdag 31 december. 

Aan het einde van de ochtend zijn Peter, Jean, Jacco en Patty 

boodschappen gaan doen. Tanja, Ronald, Jaap en Jack zijn 

gaan zwemmen in zwembad van Landal. 

Ronald en Tanja zijn weer van de waterglijbaan gegaan.  

’s Middags hebben een aantal mensen met Patty een bezoek 

gebracht aan een klooster in Ter Apel. De anderen zijn met 

Jack in het huisje gebleven en hebben tv gekeken. 

 

Op de foto’s is te zien dat we ’s avonds spelletjes speelden. Ook 

werden er kruiswoordpuzzels opgelost en werd er gelezen. 

 

 



Zondag 3 januari 
 

Deze hebben we een bezoek gebracht aan het 

gevangenismuseum in Veenhuizen. Hier leerden we over de 

geschiedenis en de ontwikkelingen binnen het 

gevangeniswezen. Erg interessant!  

Er werd verteld over hoe een dag er binnen een moderne 

gevangenis er uitziet. 

 



Ook interessant was hoe rechters tot een straf komen en 

waarmee we of geen rekening wordt gehouden. Door op een 

knop te drukken konden we kiezen welke straf een verdachte 

volgens ons zou krijgen. De rechter gaf daarna in een filmpje 

het juiste antwoord. 

 

Ook werd er van alles verteld over daders en daderprofielen en 

behandeling van criminelen die telkens weer de gevangenis in 

moeten omdat ze weer iets gedaan hebben wat niet mag. 

 

 



 

 
 

Ook zagen hoe er vroeger werd gedacht over (hard) werken. 

 

 



In een “cel” keken we naar een tekenfilm over de gevangenis. 

 
 

Dat alles gaat natuurlijk niet zonder wat te eten en te drinken. 

Aan de muur een hele grote foto waarop te zien is hoe het er 

vroeger uitzag. 

 

 



Een mooie vakantie kan niet worden afgesloten zonder uit te 

gaan eten. Dat hebben we dan ook gedaan. Het is het wok 

restaurant “Happy World” in Assen geworden.  

We werden begroet door een vriendelijke ober. 

 

Je kon er echt van alles eten. Het heeft goed gesmaakt! 

 

  



Maandag 4 januari 
 

Als we de gordijnen open doen ligt er aardig wat sneeuw. Is het 

toch nog even winter. Een mooi gezicht! 

 

Vandaag pakken we de koffers en tassen weer in en rijden we, 

nadat Tanja is opgehaald, richting Veenendaal. Hier stappen 

Ronald, Jaap, Jacco en Jean uit. Peter rijdt mee naar Arnhem. 

Tja, zo komt ook aan deze fijne vakantie een einde. Maar wie 

weet, misschien zien we elkaar aan het eind van 2016 weer 

terug… 

 

 


