
 

           Verslag van onze reis naar Texel 
 
                                         van 21- t/m 28 augustus 2015 
 

              
 
 
Met de volgende deelnemers gaan we vrolijk op stap: 
 
Wieke van de Berg,Berend Everardes,Pieter de Jonge,Paulien Tubbing,Thelma Ferrell en 
Herma Voorhoeve. 
 
De begeleiders zijn:Jeanette Vink,InaStrijker,Nicole Bakker en Marien van Wier. 
 
 
Vrijdag 21 augustus 
 
Eindelijk is het dan zover.De vakantie gaat beginnen.Om 10.00 uur vertrekken Jeanette 
en Marien vanuit Arnhem,op weg naar Breukelen om daar de eerste vakantiegangers op 
te pikken.Thelma en Paulien worden daar door de taxichauffeur afgezet bij de Mac 
Donalds.Dan snel door naar Den Helder,daar gaan wij ontmoeten Pieter,Berend,Herma 
en Wieke…..Ina komt met eigen vervoer omdat zij i.v.m. droevige familie omstandig- 
heden voor één dag terug moet.In Den Helder aangekomen missen we Berend en 
Pieter.Waar blijven die toch?Een telefoontje van een taxichauffeur maakt ons duidelijk 
dat we niet langer hoeven te wachten,want zij zijn al aan de overkant en snappen op hun 
beurt niet waar wij blijven!Gelukkig is Ina bereid alvast over te steken om zodoende 
Berend en Pieter op te vangen.Dan zijn Wieke en Herma er nog steeds niet. 
Wieke komt met een andere bus van Tendens en die staat lange tijd in de file hebben we 
inmiddels gehoord.Dus dan maar wachten….Gelukkig is Herma inmiddels wel 
gearriveerd.Gelukkig komt aan alles een eind.Wieke komt eraan.Gauw de bus in en 
opstellen in de rij voor de veerpont.En ja hoor….we kunnen net niet meer mee.Weer een 
half uur wachten!Dan maar een ijsje kopen.Gelukkig houdt iedereen de moed erin en 
wordt er geen verkeerd woord gezegd. 
 



 
 
Bij het veerhuis aan de overkant worden Pieter en Berend opgepikt en rijden we snel 
naar onze vakantiebungalow in De Cocksdorp.Eerst maar even uitblazen en wat drinken 
op het terras.En dan de koffers en tassen naar de kamers brengen.Voor het avondeten 
zijn we het al gauw eens:we halen een lekker patatje met nog iets erbij.Na het eten 
lekker rustig aan gedaan.Wat rondkijken,kletsen,kleuren,tv-kijken en dan moe naar bed. 
Al met al een pittig dagje! 
 
 
 
Zaterdag 22 augustus 
 
Eerst maar eens lekker ontbijten.Dan met elkaar ansichtkaarten kopen en schrijven.Een 
fijne relaxte ochtend.Op het terras worden we verrast door de Mexicaanse Bello.Foto’s 
maken natuurlijk. 
 

 
 



Na de lunch gaan we naar de schapenboerderij.Lammetjes aaien,schapen scheren.Heel 
leuk om mee te maken.Meteen worden de eerste cadeautjes gekocht.Paulien heeft het 
niet naar de zin:ze knijpt constant haar neus dicht.Ze vindt dat het stinkt. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Daarna de bus maar weer in en vervolgens een terrasje pakken in De Koog. 
’s Avonds eten we gebakken aardappelen met sla,doperwtjes en worteltjes met een 
lekkere slavink en een heerlijk toetje na.De verdere avond hebben we het met elkaar 
reuze gezellig.De sfeer zit er goed in.Dat gaat best lukken de komende week! 
 
 



Zondag 23 augustus  
 
Een deel van de groep slaapt lekker uit.Pieter en Herma gaan met Marien naar de mooie 
oude dorpskerk in De Koog.Ina maakt zich klaar om voor één dag terug te gaan naar 
huis.Paulien ligt in het bad.Ieder doet verder lekker waar ze zin in hebben. 
Om 12.30 uur eten we brood uit het vuistje.Rond 13.00 uur verwachten we Nicole,die 
Ina komt vervangen.Inmiddels staan we klaar om naar De Cocksdorp te rijden,op weg 
naar de boot die ons naar het robbeneiland zal voeren.Daar aangekomen hebben we al 
snel in de gaten dat dat een hele operatie gaat worden.De rolstoel kan niet aan boord! 
Marien neemt Wieke in de houdgreep,vele hulpvaardige mensen helpen ons met de 
rollators verder aan boord.De schipper zet alles met touwen vast.Als groep krijgen we 
een apart ereplaatsje:vóór op het schip. 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
Het wordt de dag van ons leven!Fantastisch om mee te maken.Het dansende schip op de 
golven,de zwarte en grijze zeehonden rondom. 
Na deze veelbewogen reis gaan we voldaan weer huiswaarts.Onze maagjes 
knorren.Jeanette en Marien gaan voor ons de keuken in. 
 

 
 
 
 



Maandag 24 augustus 
 
Marien gaat met Pieter en Wieke uitgebreid boodschappen doen.De achterblijvers 
drinken met elkaar koffie en Nicole neemt Berend een interview af.Nicole voelt zich al 
helemaal thuis bij ons en heeft het reuze naar de zin.’s Middags gaan we naar Ecomare. 
 

 
 
   
 
Daar worden de zeehonden opgevangen en verzorgd.Leuk om te zien hoe de zeehondjes 
worden gevoerd met vis.Ook het zeevissenaquarium is een bezoek meer dan waard.De 
gids vertelt.Wel jammer dat we niet altijd alles goed kunnen zien.Extra interessant is te 
zien dat er een zeehond uit het water wordt gehaald,op een brancard wordt gelegd en 
wordt afgevoerd naar de dierenarts voor onderzoek.Deze zeehond geeft over en eet 
niks,vertelt een verzorger.  
 
 
 
            

                          
                                                                                                                         
 
’s Avonds gaan we uit eten in De Koog in Steakhouse “Het eiland”.Eerst de bus parkeren 
op het grote parkeerterrein.Intussen is het heel hard gaan regenen.We hebben geen 
paraplu’s bij ons en al helemaal geen regenjassen.Als verzopen katjes komen we 
binnen.Jammer dan,pech gehad.We laten ons humeur niet bederven. 



 

 
 
 
We hebben daar verrukkelijk gegeten! 
Nicole neemt dan weer afscheid van ons.Ina komt weer terug. 
 
 
                                                                            
 
Dinsdag 25 augustus 
 

 
 



We hebben met elkaar een rondrit gemaakt over het eiland.Broodjes en drinken hebben 
we meegenomen.Hopelijk kunnen we ook nog even naar het strand.Het waait hard,dus 
waarschijnlijk hoge golven. 
De bus wordt geparkeerd,we gaan lopend naar het strand.Jassen dicht,mutsen op.Het 
lukt:wat een mooie zee en wat een mooie wolkenluchten!De nodige foto’s worden 
gemaakt. 
 

 
 
Dan de bus weer in.We lunchen in de bus.Buiten waaien de broodjes uit je handen. 
 

 



Tijdens de verdere rit is het verdacht stil.Zit iedereen te slapen?? 
Om 4 uur arriveren we weer bij onze bungalow.Voor het avondeten heeft de groep 
gekozen voor stamppot andijvie. ’s Avonds hebben we een gezellige avond.Kleuren,cd-
tjes van Thelma beluisteren,t.v.-kijken. 
 
 

 
 
Voldaan duiken we onze mandjes in.Alweer een dag voorbij! 
 
 
Woensdag 26 augustus 
 
’s Middags gaan we naar het mooie vakantieplaatsje Den Burg.Eerst maar eens een 
terrasje pakken.We genieten van de koffie met gebak en slagroom.Daarna winkelen met 
de dames.De mannen gaan apart op pad en belanden al gauw op een terrasje.Marien 
trakteert.Aan het eind van de middag komen we weer bij elkaar en laten de dames zien 
wat ze hebben gekocht. 



 

 
 

 
 



 
 
 
Weer terug op de thuisbasis genieten we van een drankje en een hapje.Ina gaat de 
keuken in en zal ons verrassen met een uitgebreide compleet verzorgde maaltijd:nasi. 
We hebben ons buikje rond gegeten.Heerlijk! 
 
 

 
 
 



Donderdag 27 augustus 
 
 

 
 
 
Vandaag gaan we met de “Jan Plezier” een huifkartocht maken in de Sluftervallei.Wat 
een prachtig natuurgebied is dat!De koetsier vertelt honderduit en halverwege de tocht 
trakteert hij ons op koffie, thee en chocolademelk. 
 

 
 

 



Vanavond gaan we uit eten in het pannenkoekenhuis in De Cocksdorp.Is weer smullen 
geblazen.De sfeer is opperbest.Helaas dringt het tot sommige vakantiegangers door dat 
dit alweer de laatste vakantieavond is….  
 
 

 
 
’s Avonds hebben we een gezellige slotavond met als hoogtepunt de uitreiking van de 
diploma’s,als herinnering aan de groepsvakantie met Tendens.Ina,Jeanette en Marien 
hebben voor ieder een persoonlijk woord. 
 

 



En dan… is het koffers pakken geblazen!Morgenochtend moeten we op tijd op,we 
vertrekken al om kwart voor negen.De pont van half tien is ons geadviseerd,voor de 
grote stroom uit. 
 
Vrijdag 28 augustus 
 

 
 
Iedereen is keurig op tijd op.De bungalow wordt keurig achter gelaten en we rijden naar 
de veerpont.Het is rustig.We zijn vroeg zat.Aan de overkant wachten we voor het 
Maritiem Museum op de taxi voor Wieke,Berend en Pieter.Herma wordt door haar zus 
opgehaald.Gelukkig is iedereen ruim op tijd en nemen we afscheid van elkaar.Paulien en 
Thelma rijden met Jeanette en Marien mee naar Breukelen.Ook daar is de taxi keurig op 
tijd.Dan is het stil in de bus.We missen ze al… 
 
                                We kijken terug op een fantastische week! 
                             Terug in Arnhem,aftanken en de bus inleveren. 
                            Eindgesprek op reisbureau “Tendens” met Marja. 
 
 

 
Berend Everhardes 
 
Berend is 67 jaar. Berend is met pensioen, maar werkt sinds drie jaar ongeveer op de 
dagbesteding in Onstwedde. Hij doet veel keukenwerk met Pieter, samen met een 
groepje. Ze eten er tussen de middag een broodje. Hij heeft het er reuze naar zijn zin. 
Hij heeft een mooi appartement. Als er vreemde post komt, wordt hij een beetje nerveus. 
Dan krijgt hij wat hulp. Hij heeft twee pp-ers, die zijn financiële zaken regelen. Pieter 
woont onder hem  op nr. 50, hij op 74. Zijn hobby’s zijn tv kijken en dvd’s kijken. Hij 



heeft er veel van het Leger des Heils.Leidster Manda doet heel veel werk voor Pieter en 
Berend en de anderen. Pieter vindt haar grandioos.  
Berend is een poos ziek geweest. Hilda en Corina vertelden dat hij niet goed was 
geworden. De huisdokter heeft hem onderzocht.  Hij kan zich er niet zoveel van 
herinneren, maar is er wel van geschrokken.  
Soms gaat hij mee zwemmen, hij krijgt dan een band om. Pieter is een dorpsgenoot van 
hem, uit Oude Pekela. Pieters moeder heeft zich over hem ontfermd, omdat Berends 
moeder niet zo goed voor hem kon zorgen.  
Pieter is heel belangrijk voor Berend.  

 Berend hoopt nu al dat hij volgend jaar weer hier op vakantie kan gaan.  
Pieter heeft suikerziekte, hij vindt dat niet zo erg, het zit in de familie. Pieter heeft geen 
broers en zussen meer, hij is de enige van zes die er nog is.  Berends allerliefste wens is 
dat hij volgend jaar weer op vakantie kan gaan en dat hij van ons allemaal het adres 
heeft en met de kerstdagen ons een kaartje kan sturen.  
 
Pieter de Jonge 
 

 Pieter is 75 jaar.Een vrolijke ondeugende man met veel humor.Hij houdt van 
dansen en heeft veel plezier in zijn leven.Mooie kleding vindt hij heel belangrijk.Pieter 
woont zelfstandig en gaat naar de dagbesteding,drinkt daar koffie en houdt van een 
gezellig kletspraatje.Pieter heeft altijd in Oude-Pekela gewoond en is geboren in de 
bedstee.Berend,zijn grote trouwe vriend, kent hij al 48 jaar!Berend kwam vroeger al bij 
de ouders van Pieter over de vloer.Pieter is zondags een trouwe kerkganger.Een keer in 
de 14 dagen gaat hij naar de bijbelclub.In zijn vrije tijd is Pieter een fanatieke sjoeler en 
is hij lid van een muziekband en tovert hij mooie geluiden uit de sambaballen,stokjes en 
trom,die hij stevig tussen de benen klemt. 
 

 



 Paulien Tubbing is 50 jaar.Ze heeft nog een broer en een zus.Ze woont in het 
Parkhof en gaat 4 dagen per week naar de dagopvang.Vrijdags is ze vrij.Ze werkt daar 
vaak met papier-mache en punnikt graag..Ze is ook een echte kleur-kunstenares.Ze 
maakt de mooiste mandala’s.Paulien is een heel opgeruimd,lief,vrolijk meisje.Ze kan zich 
prima vermaken en ligt het liefst elke dag in het ligbad.Haar vaste hartsvriendin is 
Thelma.Ze trekken veel met elkaar op.Soms gaan ze uit eten en winkelen met een 
vrijwilliger,Desiree.Ze heeft ook nog een vriendje,waar ze wel wat geheimzinnig over 
doet.Dat maakt haar blij. 
 

                                                                            

                                    
  

    Thelma Ferrell 
 
Thelma werkt bij een kinderdagverblijf op de dinsdag,de donderdag en de vrijdag en 
werkt daar veelal in de keuken.Ze regelt daar de koffie en bedient de vaatwasmachine. 
Ook stofzuigt ze en dweilt de vloer.Thelma knutselt graag en is bezig met een prachtig 
sprei voor zichzelf.Op haar kamer draait ze graag cd-tjes en luistert naar moderne 
muziek.ook kijkt ze heel graag t.v.Ze heeft nog twee broers en gaat daar leuk mee om. 
Thelma is heel zelfstandig en redt zich prima.Ze kleedt zich altijd leuk aan en maakt zich 
op.Dieren zijn haar grote liefde.Ze rijdt iedere woensdag paard.Net als haar vriendin 
Paulien kleurt ze graag. 
 

                
 



 Wieke van de Berg   
    
                
Wieke is 64 jaar en woont in een woonvoorziening in St. Nicolaasga.Ze gaat naar de 
dagopvang en maakt daar geurzakjes,die worden dan weer verkocht.Ze gaat zelfstandig 
naar haar kamer en eet in de groep mee.Ze is een echte lekkerbek!Ze houdt van 
winkelen,knutselt graag en kijkt naar de t.v. Winkelen,mooie kleren uitzoeken,doet ze 
met een vrijwilligster.Wieke heeft twee oudere broers die al kinderen en kleinkinderen 
hebben.Tijdens onze vakantieweek is ze druk doende om iets te vinden voor haar nichtje 
van 5 jaar.Soms is Wieke een beetje koopziek….. 
 

 
 
                                                          Ina en Wieke 
 
 
 

 Herma Voorhoeve 
 
Herma is 78 jaar.Ze werkt niet meer en woont grotendeels zelfstandig in Heemstede,in 
een eigen appartementje en doet haar eigen boodschappen.Wel doet ze ook nog 
regelmatig vrijwilligerswerk,zoals notulen verzorgen van de vergaderingen van de 
cliëntenraad in een dependence van de Cruquiushoeve,Meer en Bosch te Heemstede.In 
haar vrije tijd wandelt ze veel en is ze heilig van plan computerles te nemen.Ze verzorgt 
haar eigen huishouding en zit ook nog op gymnastiek en is creatief.Tenslotte moet nog 
worden vermeld dat Herma beschikt over een ruime woordenschat,ze kan zich heel 
goed uitdrukken.Echt een compliment waard! 
 
 


