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Vrijdag 2 augustus – de dag van vertrek 

Eindelijk is het dan zo ver, de vakantie gaat vandaag echt beginnen. 

Anneke en Janny spreken met Denise op het kantoor van Tendens nog 

wat zaken door voor de vakantie echt kan beginnen. Fred werd door zijn 

broer en schoonzus gebracht. Ondertussen waren Frits ( in 3delig pak en 

regenjas met hoed), Maaike en Alwies meegekomen met Theo uit 

Veenendaal. Ineke en Wilma kwamen met de taxi naar kantoor. De taxi’s 

hadden last van de files en wegwerkzaamheden onderweg waardoor het 

wat langer duurde. Inmiddels was er in Arnhem ook al een buitje gevallen 

maar dat kon de vakantiepret niet tegenhouden!  

 
Nog even een foto voor vertrek bij het kantoor van Tendens. 

Om 14.30 uur vertrokken wij met een hele bus vol met spullen en 

gezellige vakantiegangers vanuit Arnhem. Onderweg kwamen we langs 

vele wegwerkzaamheden waardoor we er iets langer over deden, maar 

het was gezellig in de bus dus dat was geen probleem! Sipko kwam 

rechtstreeks naar ’t Borghuis in Losser met de taxi en 

is daar goed opgevangen door de familie Van der Aa. 

Toen wij om 16.45 uur arriveerden werden wij hartelijk 

ontvangen door de familie Van der Aa.  



We kregen hulp van twee mannen met het 

uitladen van de bus, deze was dan ook erg 

snel leeg. Gelukkig maar want daarna 

begon het een beetje te regenen. Eerst 

een kop koffie drinken en daar kregen 

Anneke en Janny al een heel mooi 

kunstwerk van Sipko, dat hij thuis 

gemaakt had.  

Ondertussen hadden de meeste al wel een 

beetje trek gekregen en werd er besloten 

dat het tijd was om te beginnen met het 

avondeten. Vanavond stond er rijst met kip 

en een lekkere salade op het menu. En als toetje was er yoghurt, vanille 

vla en chocoladevla.  

 

Na het avondeten werden de bedden opgemaakt en de koffers 

uitgepakt. Wat een grote klus maar het is allemaal gelukt. Daarna een 

kop koffie en nog een lekker sapje om even bij te komen van zo’n drukke 

eerste vakantiedag. Daarna zochten we allen ons bed op, altijd spannend 

zo’n eerste avond in een ander bed.  

 

  



Zaterdag 3 augustus – de dag van het shoppen 

Goedemorgen allemaal. Er werd uitgebreid de tijd genomen om 

te ontbijten. Na het ontbijt werd er nog een lekkere bak 

koffie gedronken, iedereen had de tijd om lekker even wat 

voor zichzelf te doen en al snel was het alweer tijd om te 

gaan lunchen. En jawel om 14 uur kwam Chantal, de derde 

reisbegeleidster voor deze vakantie. Tijd om in de bus te stappen en op 

naar het centrum van Losser.  

Als eerst doken we een winkel binnen om de ansichtkaarten 

uit te zoeken. Iedereen is goed geslaagd deze middag, er 

werd van alles gekocht. Zo kocht Alwies handdoeken (want 

die konden we niet vinden in de koffer), had Frits 

breipennen gespot die hij graag wilde kopen en had Ineke een mooie bol 

wol gevonden. Sipko kwam een leuk puzzelboekje tegen die hij graag 

wilde hebben, had Maaike een mooie haarborstel en haarband gevonden 

en had Wilma een mooi sierraad gevonden om mee te nemen naar huis. 

Na de shopsessie was het tijd voor een terrasje. Er werd gekozen voor 

een cappuccino, een kop koffie, een slagroomijsje of een lekker Italiaans 

schepijsje.  

 



Thuis gekomen werden direct de kaarten geschreven zodat deze zo snel 

mogelijk op de post gedaan konden worden. Wanneer de kaarten 

geschreven waren konden we nog even wat voor onszelf doen. Al snel 

konden we aanschuiven voor een lekkere maaltijd; gebakken 

aardappelschijfjes, een gehaktballetje, boontjes en bloemkool. En als 

toetje een heerlijke viennetta boomstam, dat ging er bij iedereen wel in, 

jammie!  

Na het avondeten hadden Ineke, Frits, Wilma, Anneke en Chantal zin om 

een stukje te wandelen. We kwamen langs de paarden en wat deden 

Ineke, Frits, Wilma en Anneke nou? Stonden ze nou zomaar te gluren bij 

de buren?!  

 

Tijdens de koffie werd er druk met elkaar gekletst maar ook al 

gefantaseerd over de plannen voor morgen. Na een borrel (Proost!) en 

wat lekkers te snaaien was 

het tijd om ons bed weer op 

te zoeken, op naar 

dromenland. Slaap lekker 

allemaal! 

 

  



Zondag 4 augustus – de dag van het kasteel en de oude 

spullen 

Goedemorgen zonnestraaltjes, weer een heerlijke nieuwe dag. Om 9 uur 

zaten we met zijn allen aan een echt zondagsontbijt met een gekookt 

eitje. De planning van de dag werd doorgenomen, de lunchpakketjes 

gemaakt, de wangen geschoren en het beste pak werd aangetrokken.  

 

Om 11 uur vertrokken we naar het kasteel Twickel, helaas was het 

kasteel zelf gesloten maar konden we wel genieten van de onwijs mooie 

tuinen en omgeving. In de Oranjerie waren oude gebruiksvoorwerpen te 

zien, waaronder een ouderwets toilet en een ouderwets bad. En wat 

hadden we een geluk met het weer, de zon scheen zo lekker dat alle 

vestjes en jasjes uit werden 

getrokken, de zonnebrand gesmeerd 

werd en de zonnebrillen op gezet 

werden. Na de wandeling nog even 

rondneuzen tussen de souvenirs waar 

een ieder wat leuks kocht voor 

zichzelf, het meest populair was 

toch wel het boek over de plek waar 

we waren.  



 

 



 

Druk napratend en genietend van wat we allemaal hadden gezien reden 

we een stukje verder de straat in want daar was een heuse 

museumboerderij Wendezoele. We waren wat aan de vroege kant maar 

hadden nog niet geluncht dus we besloten een mooi plekje op te zoeken 

en te gaan picknicken. De broodjes kwamen tevoorschijn, het drinken 

werd uitgedeeld en er werd genoten van de rustgevende omgeving.  

Om 13.30 uur konden 

we het museum binnen. 

Als eerst een 

rondleiding door 

Harry, een van de 

werknemers. Hij 

vertelde ons waar alle 

oude apparaten nou 

precies voor waren en 

hoe het gebruikt werd. 

Veel dingen werden 

herkend maar een 

aantal konden we toch 

echt niet raden, 

gelukkig hadden we 

Harry die ons dat kon 

vertellen. 



Een demonstratie honing slingeren in boerderij ‘Kokhok’, en we mochten 

zelfs een lepeltje verse honing proeven, jammie!. 

 

Om nog even een beetje uit te rusten namen we een kop koffie of fris in 

de oude boerderij ‘Spieker’. Het leek alsof we terug in de tijd gingen,  

alles was nog in de oude stijl ingericht, dat was leuk! 

 



Na de korte pauze doken we de boerderij binnen en zagen we allerlei 

ruimtes die waren ingericht in oude stijl. Zo was er een keuken, een 

woonkamer, een winkeltje, een school, een babykamer en konden we naar 

binnen gluren bij het toilet. Er werd nog even met zand getoverd net als 

de zandtovenaar. Daarna was het tijd om huiswaarts te keren zodat we 

nog eventjes konden uitrusten voor vanavond.  

 

Thuis gekomen werd de koffie en thee ingeschonken en kregen we als 

grote verassing nog een heerlijk stuk kwarktaart met aardbeien. Dat 

was nog eens een lekkere verassing. Daarna had iedereen wat tijd voor 

zichzelf en werd er volop getekend, geschilderd of een rondje gereden 

op de skelter.  

 



Om 18 uur stapten we weer in de bus op naar de Dominee in Oldenzaal. 

Bij de Dominee genoten we van een heerlijke maaltijd. Er werd gekozen 

voor schnitzels, kipschnitzels, kipspiesjes, satéspiesjes en een 

geitenkaas salade. De patatjes en salade gingen er ook wel in en onder 

het genot van een lekker drankje was het echt genieten van al het 

lekkers en de gezelligheid bij elkaar.  

 

Thuis aangekomen nog een kop koffie en daarna werden al snel de 

bedden opgezocht om de drukke dag af te sluiten. Heerlijk dromend 

over alle mooie dingen die we vandaag hadden 

gezien of misschien al fantaserend over de 

dieren die we morgen zullen zien. 

Welterusten allemaal!  

  



Maandag 5 augustus – de dag van de dierentuin 

Goedemorgen zonder zorgen, vandaag zaten we op 

tijd aan het ontbijt want we gaan een dagje naar 

het buitenland. Na het ontbijt stapten we in de 

bus (en auto) en begon de reis naar Duitsland, een 

dagje naar diepenpark Nordhorn. Op de 

parkeerplaats moesten Maaike en Chantal nog even wachten 

want de anderen hadden een andere route genomen 

waardoor het wat langer duurde. Na tien minuten kwam 

ook daar de bus aangereden en was de groep weer 

compleet. Snel naar binnen toe!  

In de dierentuin eerst goed met zijn allen de plattegrond bestuderen, 

wat een hoop dieren en wat een groot park! We besluiten om de bordjes 

te volgen die de route aangeeft zodat we geen dier zullen overslaan.  

 

Halverwege doen we een lunchpauze, tussen de loslopende kippen en 

haan. Deze waren allemaal zo nieuwsgierig dat ze bijna bij ons aan tafel 

kwamen zitten. Ook hadden we perfect zicht op een groot ooievaarsnest. 

Na de korte stop, een lekker broodje met wat te drinken en een wc stop 

was het tijd om verder te wandelen.  



 

We kwam langs de varkens waar een hoop kleintjes waren geboren, wat 

schattig! Deze mochten we nog niet aanraken maar de iets grotere 

varkentjes mochten geknuffeld worden.  

 
Als we alle dieren hebben bekeken besluiten we om het terras op te 

duiken om wat lekkers te drinken of te genieten van een heerlijk ijsje. 



 

Iets voor 15uur snel naar de stokstaartjes toe, deze worden namelijk 

gevoerd. We kijken hoe de stokstaartjes te eten krijgen, wat een 

nieuwsgierige en grappige beestjes zijn de stokstaartjes. Daarna is het 

tijd om het winkeltje in te duiken om een leuke herinnering te kopen.  De 

knuffels, t-shirts, beeldjes en mokken werden in de tassen gestopt en 

tijd om de bus weer op te zoeken.  

 



Thuis gekomen werd het eten klaar 

gemaakt, heerlijke macaroni. De macaroni 

was zo lekker dat er helemaal niets 

overbleef. Als toetje werd er een leuke 

mix gemaakt van alle toetjes die we nog in 

de koelkast hadden staan met een grote 

toef slagroom erop en genieten maar!  

 

 

 

 

Na het avondeten was het tijd om Chantal uit te zwaaien, 

ze zou woensdag weer terugkomen, er moest tussendoor nog even 

gewerkt worden. Daarna nog een lekker kopje koffie en een borrel maar 

al snel zocht iedereen zijn/haar bed op naar een vermoeiende maar erg 

leuke dag!  

  



Dinsdag 6 augustus – de dag van het Arboretum 

 

 

 

 

De dag begon vandaag lekker rustig. 

Sipko ging graag op de skelter of in 

zijn puzzelboekje aan de gang. Alwies 

heeft mooie mandala’s gemaakt, 

Ineke en Frits waren druk bezig met 

hun breiwerk en Wilma en Maaike waren druk bezig met het maken van 

tekeningen.  Voor de liefhebbers waren er legpuzzels neergelegd, daar 

lust Fred wel pap van.  

 

Na de lunch vertrokken we naar De Lutte om met Henk van 

Natuurmonumenten met de elektrokar een toch te maken door het 

Arboretum. Na een korte busrit kwamen we aan, gelukkig scheen het 

zonnetje en konden we genieten van een mooie tour.  



Henk vertelde een hele hoop tijdens de rondrit door het unieke 

bomenpark met 1.000 soorten bomen en struiken van over de hele 

wereld, één van de mooiste verzamelingen in Nederland. We mochten 

over de bladeren wrijven van de pindakaasboom (Japan), rook naar echte 

pindakaas! Er was een mammoetboom uit Californië. De oudste Sequiais 

is 3.200 jaar oud. We reden over bruggetjes en in de beek groeiden hele 

mooie waterlelies en er zaten ook nog vissen in.  

 



In het restaurant van de Schenkerij Poort Bulten werd een kop koffie 

gedronken met een heerlijk stuk taart, smullen maar! Na de heerlijke 

taart was het tijd om weer huiswaarts te keren. Er werd vanavond 

heerlijke pizza gegeten.  

  



Woensdag 7 augustus – de dag van de huifkartocht 

Vandaag stond er een mooie tocht op de planning, namelijk een 

huifkartocht. Snel ontbijten want we moesten vroeg op pad. Na een 

heerlijk ontbijtje was het tijd om naar De Lutte te vertrekken omdat 

daar de huifkartocht gemaakt ging worden.  

 

De huifkar werd vooruit getrokken door twee Noorse paarden, het 

waren vrouwtjes en zij heette Dewi (9 jaar) en Valene (5 jaar). De 

jongste is in de leer en was af en toe toch wel een beetje ondeugend. 

Het was een prachtige tocht door de natuur.   

  



 
 



Voor de lunch bakte Anneke lekkere eitjes voor op brood, 

genieten! En wie hoorde we daar binnen komen? Daar was 

Chantal weer. Om 15 uur vertrokken we naar het 

Luttelerzand om een drankje op het terras te drinken. 

Chantal en Maaike gingen nog even snel langs de winkels voor de nodige 

dingen en voor Fred werden er mooie zakdoeken uitgezocht. Eenmaal 

met zijn allen op het terras konden we genieten van de mooie omgeving 

en wat konden we heerlijk buiten zitten genietend van het mooie weer. 

De terugweg eerst nog even langs de fietsenmaker voor de rollator van 

Fred, gelukkig kon de fietsenmaker de rollator gemakkelijk repareren en 

kon Fred er weer mee rondscheuren.  

Thuis aangekomen ging de een tekenen, de ander puzzelen,  weer een 

ander een ronde maken op de skelter en ook kozen een tweetal ervoor 

om eventjes op bed uit te rusten. In de tussentijd werd er druk gekookt 

en stond er niet veel later een heerlijke andijviestamppot op tafel. Er 

waren twee keuzes: andijviestamppot met spekjes en andijviestamppot 

met champignons. Nog een lekker toetje met ijs en vruchtjes en daarna 

tijd voor een gezellige avond. Om 20 uur was het tijd voor een bakkie 

koffie en daarna een spelletje! Buiten op het terras werden de stoelen 

in een kring gezet en gingen we met de bal gooien, maar eerst moesten 

we de juiste naam noemen voor we de bal mochten gooien. Dit ging al 

aardig goed en al 

snel besloten we 

over te gaan op 

een ander 

spelletje; 

namelijk 

waterflesjes 

omgooien! Wat 

kon iedereen dit 

goed, maar de 

kampioen van de 

avond was toch 

echt Maaike!  

  



Donderdag 8 augustus – de dag van de zandsculpturen 

 

Sommige verschenen al heerlijk gedoucht aan het ontbijt, anderen 

besloten om na het ontbijt om nog even lekker onder de douche te gaan. 

Om 10.30 uur zaten we in de bus om naar Warmelo om het mooie kasteel, 

de tuinen en de zandsculpturen te bewonderen.  

 

Al snel zagen we het kasteel, nog even naar het toilet en dan kan de 

wandeling beginnen. We beginnen met Swiebertje waar drie mooie 

sculpturen van gemaakt zijn. Tijdens de wandeling door de mooie tuinen 

komen we allerlei sculpturen tegen o.a. van de scheepsjongens van 

Bontekoe, Harry Potter, Pipo de Clown, Pipi Langkous, Mowgli en Pinokkio.  



 



 



Er waren zelfs sculpturen waarbij we allemaal liedjes konden zingen. Er 

werd met elkaar gedanst en gezongen over de grote paddenstoel, de 

twee beren die broodjes smeerde en de koning die door de plas heen 

reed. Helaas kunnen er geen filmpjes in het verslag maar wat was het 

onwijs leuk!  

 



Na een lange wandeling door de mooie tuinen en langs de mooie 

kunstwerken was het tijd voor een lekkere lunch. De broodjes en 

drinken werden besteld en we konden al snel genieten van al dat lekkers.  

 

Daarna op naar de oude voertuigen, het ging even mis met het zoeken 

van de weg maar we hebben de voertuigen gevonden. Wat een mooie 

wagens!  

 



Om 18 uur was iedereen zo ver, snel de bus en auto in op naar het 

pannenkoekenhuis! Dachten we… tien minuten later zat iedereen weer 

binnen. Er was een probleem met de bus waardoor we niet konden 

vertrekken. Na vele belletjes besloten we om afhaalchinees te halen en 

er thuis een gezellige avond van te maken. Anneke en Chantal sprongen in 

de auto om het avondeten te regelen, ondertussen ging de rest aan het 

werk om de tafel mooi te dekken.  

Een half uurtje later kwamen ze terug met het lekker eten, de tafel was 

mooi gedekt en zo leek het toch nog een beetje op uit eten gaan. 

Achteraf misschien wel leuker dan in een restaurant want nu konden we 

luidkeels meezingen met liedjes. Zo werd het liedje van ‘Ali van de 

wegenwacht’ gezongen, speciaal voor de meneer van de wegenwacht maar 

ook voor Joost van Tendens. Naast al het zingen werd er ook veel met 

elkaar gelachen, de grappen vlogen over tafel. Zo luid hadden we in een 

restaurant niet kunnen zijn.. Als iedereen genoeg Chinees heeft gehad 

was het tijd voor het toetje, in de keuken werd hard gewerkt en daar 

verschenen de toetjes, net echte sorbets. Smikkelen maar!  

 



De man van de wegenwacht kon de bus helaas niet repareren dus moest 

er een vervanger geregeld worden. Deze zou morgen ochtend gebracht 

worden, vanavond werd wel de kapotte bus al opgehaald. Een heel 

spektakel om te zien hoe deze op de wagen werd getakeld. 

 

Daarna doken we met zijn allen in de Finse Kota voor de uitreiking van de 

vakantieherinneringen. Voor iedereen een persoonlijke boodschap en 

zelfs de begeleiding werd verrast door een mooie kaart als bedankje. 

We waren het erover eens; we hebben een top vakantie gehad! 

  



Vrijdag 9 augustus – de dag van vertrek 

De wekkers gingen vandaag vroeg af, want de dag van vertrek was helaas 

aangebroken. Iedereen was vroeg op, de koffers werden zover mogelijk 

ingepakt en toen was het tijd voor ons laatste gezamenlijke ontbijtje. 

Tijdens het ontbijt werd er druk nagekletst over alle leuke dingen die 

zijn gebeurt tijdens de vakantie. Helaas vloog de tijd voorbij en moesten 

we opschieten want de eerste taxi was al onderweg.  

 

Als eerst zwaaide we Sipko uit, de spullen werden in de taxi geladen en 

na een laatste knuffel was het tijd voor Sipko om te vertrekken. Sipko 

was nog niet vertrokken of daar kwam de volgende taxi al aangereden, 

deze taxi voor Wilma. De spullen werden ingeladen en er werd afscheid 

genomen van elkaar en toen was 

het ook voor Wilma tijd om te 

vertrekken. Na een dikke knuffel 

voor iedereen zwaaide we Wilma 

uit. 



Wilma was nog niet vertrokken of daar kwam de nieuwe bus aangereden, 

erg luxe deze bus was namelijk inclusief de buschauffeur! Snel alle 

spullen inladen, een laatste check in het huisje of alles weg is en dan is 

het tijd om afscheid van Chantal te nemen. Iedereen in de bus en 

zwaaien naar Chantal, op naar Veenendaal en daarna door naar het 

kantoor van Tendens in Arnhem. En dan zit de vakantie er toch echt op.  

 

 

Maaike, Fred, Frits, Wilma, Sipko, Ineke en Alwies allemaal heel erg 

bedankt voor de gezellige week. We hebben een onwijs fijne week met 

jullie gehad en hopelijk tot ziens op de reünie op 2 november of op een 

volgende reis bij Tendens. Bedankt allemaal! 

Groetjes, 

Janny, Anneke en Chantal 

 

  



 


