
 

 

Deelnemers:  

Manja Baljet,Jan Jacobs,Erik Blauwwiekel,JulesTembong,Henk van der Star en 

Evelien Vuijk. 

                                     

      

                                                 

We hebben er reuze-zin in! 

 

 

 



Jeanette neemt iedere dag een interview af.Een leuke manier om elkaar beter 

te leren kennen.    

We starten met Manja Baljet:  

Manja is geboren in Zaandam en daar is ze ook op school gegaan.Na de lagere 

school naar de huishoudschool.Manja woont zelfstandig en houdt van haken 

en breien.Ze luistert graag naar muziek,o.a. Guus Meeuwis en Boudewijn de 

Groot.Ook klassieke muziek weet ze te waarderen.Radio 5 is haar favoriete 

zender.Om de 4 weken gaat ze naar een handwerkclub.Ze heeft een broer en 

een schoonzus,die ook al opa en oma zijn. Manja is met pensioen en heeft 

altijd inpakwerk gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Manja in haar element 



Jan Jacobs 

Jan is geboren in Nijmegen.Hij werkt nog op een zorgboerderij en zorgt daar 

voor de tuin en de dieren.Hij heeft ook een opleiding gevolgd voor 

dierverzorging.Jan is alleenstaand en woont met begeleiding in een 

appartement.Hij heeft geen broers of zussen,maar gelukkig wel veel 

vrienden.Iedere zondag gaat Jan naar de kerk in Eerbeek.Hij is daar ook 

collectant geweest,maar dat gaat helaas niet meer.In zijn vrije tijd luistert hij 

graag naar zijn favoriete Nederlands-talige muziek op de usb-stick en kijkt hij 

t.v. Ook puzzelt hij graag en speelt hij heel fanatiek Mens-erger-je-niet.Tot 

slot:Voor kroketten doet hij een moord…. 

 

 

                              De bekende schaterlach van Jan 

 

 



Jules Tembong 

 

 

                                 Jules ziet het helemaal zitten 

 

Jules is 48 jaar en geboren in Suriname-Paramaribo.Hij komt uit een groot gezin 

met 4 zussen en 4 broers.In 1974 is Jules naar Nederland gekomen en heeft hij 

een opleiding gevolgd aan de politieschool.Helaas heeft hij door een ernstig 

ongeluk de opleiding niet af kunnen maken.Hij woont zelfstandig in 

Amsterdam-Diemen en werkt op een sociale werkplaats.Hij doet daar 

inpakwerk.Elke woensdag klimt Jules op het paard,zijn grote hobby.In zijn vrije 

tijd leest hij veel over roofvogels en kijkt hij graag t.v. Ook de computer heeft 

zijn grote belangstelling.Zijn mobieltje is zijn speeltje.Jules heeft veel gevoel 

voor humor en schatert het dan uit van plezier.Zijn lievelingseten is rijst met 

kousenband-lange bonen. 



Evelien Vuijk 

 

 

                            Evelien en haar trouwe maatjes 

 

Evelien is geboren in Oploo.Op 15 februari is ze jarig.Ze heeft 2 broers die nog 

leven.Haar moeder en een broer zijn helaas overleden.Haar vader en broers 

wonen in Groningen.Ze houdt van lezen en naaien.Ze maakt haar eigen kleren 

en heeft een geweldig gevoel voor de juiste kleurencombinaties.Verder kijkt ze 

zondags graag naar de t.v. en luistert ze naar muziek.Op de zaterdagmiddag 

gaat ze altijd gezellig winkelen.De taxi brengt haar weg.Ze is stapelgek op haar 

drie hondjes en sinds kort ook op haar poesje.Op de feestavond danst ze ook 

nog als de beste. 

 

 



Erik Blauwwiekel 

 

 

                 

Erik woont bij zijn ouders en heeft een broer die 5 jaar ouder is.Hij is geboren in 

Nieuw-Roden.Een echte Drent.Hij wil graag zelfstandig gaan wonen nu zijn 

ouders oud worden.Na het speciaal onderwijs is hij vrij snel gaan werken.Hij 

werkt op een sociale werkplaats en doet daar inpakwerk voor biologische 

landbouw-producten,zoals spelt,meel,zeewier en rozijnen.Erik is grote fan van 

Andre van Duin en heeft een fenomenale muziekkennis.Hij is liefhebber van 

gospel t/m de zestiger jaren.Hij is een echte verzamelaar.Soms gaat hij met zijn 

broer vissen.In de toekomst wil hij zich gaan verdiepen in het gebruik van de 

computer. 

 

Erik in zijn element,er ontgaat hem niets... 



Henk van der Star 

 

 

Henk op het zonnedek in de rokershoek.  Uche,uche…. 

 

Henk vindt het allemaal niet zo nodig om in de belangstelling te staan.We 

houden het interview kort.Henk woont in Hoogeveen in een verzorgingshuis en 

doet alles nog zelfstandig.Hij eet daar wel in de gemeenschappelijke 

eetzaal.Henk is gepensioneerd en heeft altijd in een lijmfabriek gewerkt.Hij 

heeft nog een jongere zus.In zijn vrije tijd kijkt hij graag t.v. en luistert naar 

muziek.Zijn favoriete bezigheid is het bouwen van modelboten.Tot slot: Je kunt 

tijdens de cruise Henk uittekenen met zijn sigaretje op het zonnedek.Een 

lekkere peuk met een lekker bakkie koffie.Het ontbijt is aan Henk niet besteed. 

 

 



 

 

Onze schuit 

 

Zondag 12 juli is de grote dag: we mogen vanaf 20.00 uur inschepen aan de 

Rijnkade in Arnhem en kijken reikhalzend uit naar wat er gaat 

gebeuren……..Spannend! Het motorschip “Azolla” ligt al klaar en de kapitein 

ontvangt ons allerhartelijkst,samen met een aantal bemanningsleden die de 

koffers,rolstoelen en rollators aan boord sjouwen.We maken met elkaar 

kennis,drinken wat en kunnen onze hut gaan inrichten.Oei,die trappen naar 

beneden zijn wel steil! Toch de indeling van de hutten maar wat aanpassen. 

De eerste plannen worden besproken en de medicijnlijst wordt 

doorgenomen.Ook is het eerste alarm al afgegaan…..Marien dacht in de hut 

van Erik het licht aan te doen,maar drukte op het alarm.Niet zo handig….. 

 



 

                                     Ohh,wat mooi….. 

Maandag 13 juli 

Om 8 uur ’s ochtends wordt iedereen gewekt.Jeanette en Marien gaan alle 

hutten langs en geven een flinke dreun op de deur.In hut 24 liggen Jan en 

Marien,in hut 22 Jeanette en Evelien.Jeanette en Marien mogen van de 

Tendens-leiding niet in een hut en dat is wel even wennen….In hut 35 ligt Erik 

prinsheerlijk alleen,in hut 33 moeten Jules en Henk het met elkaar zien te 

vinden en tot slot heeft Manja het in hut 36 alleen voor het zeggen. 

Het eerste ontbijt gaat erin als koek.Daarna gaat het een relax-dagje 

worden:we varen de hele dag en mogen niet van boord.Het regent en waait 

buiten.Een trieste bedoening.Voordeel is wel dat we elkaar al heel snel beter 

leren kennen.De eerste spelletjes worden uit de kast gehaald en al snel blijkt 

dat Jan onze kampioen mens-erger-je-niet is.Van hem valt niet te 

winnen.Verder doet ieder zijn/haar eigen ding:Manja is aan het breien,Erik is 

druk met zijn camera,Henk paft zijn sigaretjes weg op het dek,Evelien is druk 



met haar hondjes en Jules is in de weer met zijn mobieltje en leest in zijn 

meegebrachte roofvogelboek. 

 

 

 

Rond 12 uur worden we door de gids,Nico,uitgenodigd voor de lunch.We laten 

het ons goed smaken.Een uitgebreid buffet staat klaar,zodat we onze buikjes 

vol kunnen eten. 

De hele middag varen we door het Ruhrgebied.De koffie en thee staan klaar.                                                            

Wat een industrie,fabrieken,schoorsteenpijpen en vervuilde lucht. 

Om 18.30 uur worden we uitgenodigd voor het diner.                                                    

Een voorgerecht,hoofdgerecht en nagerecht worden ons door de koks 

voorgeschoteld. Een waar eetfestijn! Dat belooft wat voor de komende week…. 

 

 

 

tussendoor tijd voor een spelletje 



 

                Benieuwd wat het gaat worden de komende week…….. 

 

Dinsdag 14-07 

Met de Azolla op weg naar Drachenfels-Konigswinter. 

Een plek langs de Rijn waar de wijn heerlijk smaakt.De Drachenfels,een 

uitzichtrijk plateau,312 m., verschaft je een prachtig uitzicht over de Eifel en de 

Hunsruck. En niet te vergeten:40 kraterpijpen van het Zevengebergte en het 

Westerwald.Met op de top ook nog de ruine van een kasteel. Het weer knapt 

gelukkig aardig op.Het zonnetje komt voorzichtig tevoorschijn en de 

weerberichten voor de komende dagen zien er perfect uit: Op naar de ruim 30 

graden! We zullen zien of het uitkomt…… 

Vanaf de Azolla gaan we,inmiddels aangekomen in Konigswinter,met een 

toeristentreintje naar de tandradbahn (van 1882),die ons binnen 7 minuten op 



de Drachenfels afzet.We genieten van een fantastisch mooi uitzicht!Om 17.30 

uur moeten we weer aan boord zijn.  

 

                           Wat een prachtig uitzicht hebben we hier 

 

Manja blijft op de boot.Zij ziet die enge tandradbahn niet zitten!Ze vermaakt 

zich prima met haar haakwerkje en past op de hondjes van Evelien. 

 

’s Avonds wordt er Bingo 

gespeeld.Helaas vallen wij in de 

drie gespeelde rondes niet in de 

prijzen.  

 



 

                                Bingo….. bracht geen geluk 

 

Met het toeristentreintje naar de tandradbahn 

 

 



 

             Zo ging het vroeger en nu nog naar boven….. 

 

 

                 De loopplank ligt weer uit. Steil omhoog:laag water! 



Woensdag 15-07 

 

Op weg naar Rudesheim.Een begrip aan de Rijn,het stadje met “Wein,Spass 

und Gesang”.De loopbrug wordt weer vakkundig uitgelegd door een vast 

tweetal van de bemanning en we wandelen met elkaar naar het centrum van 

de stad waar wij worden verwacht.Althans dat is de bedoeling,maar de kapitein 

adviseert ons een taxi te nemen.Dat is natuurlijk niet tegen dovemansoren 

gezegd!Wij worden keurig afgezet bij muziekmuseum van Siegfried.Daar zijn 

honderden oude mechanische muziekinstrumenten samen gebracht,waarvan 

er heel veel ook nog kunnen spelen.Een Nederlandstalige gids begeleidt ons op 

een wonderbaarlijke muzikale rondreis door de historie.Jammer dat het 

hoempapaorkest niet thuis geeft. 

 



 

 

 

De Nederlandstalige gids 



 

                          Tussen de bedrijven door dikke pret 

 

We hebben tot slot ons heerlijk laten verwennen met koel drankje (van een 

1/2e liter) of een verrukkelijke ijscoupe. ’t Is intussen behoorlijk warm 

geworden.Het is zweten geblazen. 

Na nog wat gewinkeld te hebben -Manja koopt een mooie leren riem,want 

haar broek zakt af,Erik koopt een zilveren lepeltje voor zijn moeder en Jules 

schaft een blitse cap aan- wandelen we terug naar de Azolla. 

Om 17.00 uur worden we daar weer verwacht.Daar wacht ons weer een 

uitgebreid diner.Eerst nog even relaxen voor we aan tafel gaan.En dat kost ons 

totaal geen moeite.We zijn best moe van het geslenter. 



 

                                                 Er kan nog meer bij……….. 

 

 

                                         Een soepje vooraf…… 



 

             Een voortreffelijk hoofdgerecht en een lekker toetje….. 

 

 

 



                             Nog even tijd voor een spelletje ……… 

 

                            

 

             weer aan de drank...... 



                                             Maar weer aan de koffie ………. 

 

 

        

 



 

Donderdag 16-07 

Inmiddels ligt de boot voor anker in Boppard.’s Morgens gaan we wandelen in 

het mooie stadje en genieten van de prachtige vakwerkhuisjes en de leuke 

winkeltjes.Evelien koopt nog een heel lief poesje dat nog echt kan miauwen 

ook! Hopelijk worden haar hondjes niet jaloers….. 

 

                            Bloemenpracht aan de boulevard 

Evelien en haar 
trouwe 

viervoeters 



 

                             Wat ligt dat stadje daar prachtig! 

 

 

                            Schitterend,die stadjes langs de Rijn. 



 

 

 Evelien kan haar hart ophalen 

 

wat is het leven goed... 



Een groot deel van ons reisgezelschap gaat ’s middags een rondtoer maken met 

een luxe touringcar.Helaas vissen wij achter het net:de bus zit al vol als wij ons 

opgeven.Jammer!Maar we gaan niet bij de pakken neer zitten:wij gaan de stad 

Koblenz bekijken en we vermaken ons prima.We winkelen uitgebreid en maken 

een interessante rondtoer door de historische binnenstad.Heel leerzaam! 

En……de dag kan toch al niet meer stuk voor Erik en Jules: Erik heeft een 

driedelige disco-verzamelbox gekocht en Jules vond een puike dvd-game.  

 

 

                                          Een prachtig doorkijkje 

Vrijdag 17-07 

‘s Ochtends liggen we aan de kade in het stadje Linz,ook wel de “bonte stad” 

genoemd vanwege de felgekleurde vakwerkhuisjes.We wandelen langs de 

mooie boulevard naar de binnenstad.We moeten wel de tijd in de gaten 

houden, want om 10.30 uur varen we af naar Wesel.Tijd voor een terrasje is er 

niet.Of toch??Dat is er wel degelijk geweest,maar Marien is “in de bonen”: de 

afvaart is niet om 10.30 uur,maar 11.30 uur! Het terrasje pakken we dan maar 

op het zonnedek.Ook daar zal het lekker zijn.  



 

Rond 18.30 uur worden we door de captan himself uitgenodigd voor een 

uitgebreid slotdiner – een vijfgangen menu!De koks hebben zich uitgesloofd. 

Dan na het diner nog een feestavond en is de week bijna al weer voorbij.  

 

                              Jan en Erik vermaken zich prima 

 

’s Avonds hebben we dikke pret:Feestavond aan boord,met het duo Helga en 

Klaus.Er wordt uitbundig gezongen en stijlvol gedanst.Iedereen geniet met 

volle teugen en er gaat menig drankje door het keeltje.Erik en Jan gaan 



helemaal uit hun dak.Rond half één zoeken we voldaan onze hut weer op,nadat 

we eerst nog hebben genoten van een optreden van de crew,die een ware 

dansshow ten tonele brachten. 

Nog een nachtje slapen en dan…de laatste dag.Niet te geloven zo snel als het 

gegaan is. ’t Is voorbij voordat je het weet!Nog maar even niet aan denken. 

Jan,Jules en Erik denken erover nog een paar dagen bij te tekenen.Maar eens 

even informeren bij de werkgevers……’t Zal wel een woelige nacht worden na al 

die indrukken en prikkels!?! 

 

 

Samen op de dansvloer 



                           Wat hebben die twee een lol

 

Zaterdag 18-07 

 

                               Laten we nog eens even gek doen 



Vanaf Wesel is het niet meer zo heel ver naar Arnhem.Voor 10.00 uur moeten 

de hutten leeg zijn.De schoonmaaksters kunnen dan alvast hun gang gaan.De 

koffers zijn inmiddels gepakt en mogen in de gang worden neergezet.De 

bemanning sleept voor ons alles naar boven.De aankomst is gepland op 14.00 

uur en dat komt precies uit.Eens even kijken of er al familie op de kade staat,of 

er al taxi’s klaar staan….Het zit er echt op!We moeten van boord en krijgen 

allemaal een laatste handdruk van de kapitein.We nemen allerhartelijkst 

afscheid van elkaar.  

Een fantastische week,met een hele fijne groep mensen is ten einde gekomen. 

Snik,snik……. 

Tot volgend jaar ?????????????????????? 

  

Elke vakantieganger ontvangt een diploma als herinnering aan de reis.Voor een 

ieder wordt het denkwolkje ingevuld met iets persoonlijks: 

d
ip

lo
m

au
it

re
ik

in
g 



Manja – gaat heerlijk haar eigen gangetje. Henk – paft er op het zonnedek 

lekker op los.Jules – een grappenmaker met veel humor.Jan – kampioen mens-

erger-je-nieten.Erik – feestnummer en muziekkenner bij uitstek.Evelien – 

zorgzaam voor haar hondjes en danst er lustig op los. 

 

Jeanette en Marien hebben van jullie 

genoten! Bedankt !!!!!!!!!!!!!! 

 

 

                                    Een reis om nooit meer te vergeten 


