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Actieve vakantie in Sauerland 

Vakantiegangers: 

Niels 

Sander van B 

Sjoerd 

Jeroen 

Sander B 

Begeleiders: 

Paul  

Arlien 



Dag 1, vrijdag 27 juli 
 

Om 10 uur vertrekken Paul, Jeroen en Niels vanaf het kantoor in Arnhem. Nadat ook Arlien is 

ingestapt op station Arnhem rijden we verder naar Veenendaal. Hier stappen Sander van B, 

Sjoerd en Sander B op. Na afscheid te hebben genomen van de ouders vertrekken we naar 

Sauerland. De zon schijnt heerlijk, maar dat maakt het wel wat warm in de bus, dus om 

13.00 zijn we wel toe aan een lunchpauze op een bankje in de schaduw. Hierna vervolgt de 

reis weer, om 16.00 komen we aan bij het huisje. We 

zijn allemaal erg enthousiast over het huisje, het ziet 

er erg gezellig uit en ligt midden in de natuur! Met 

zijn allen laden we het busje uit en verdelen we de 

kamers. We komen er al snel achter dat er geen wifi 

is in het huisje, wat we toch wel een klein beetje 

jammer vinden. Maar, zo besluiten we, dan moeten 

we er met elkaar maar een hele gezellige tijd van 

maken zonder internet! 

We merken al snel dat we een goed team hebben. 

Sander B kan goed helpen met het koken, en heeft 

veel handige feitjes over eten (en over allemaal 

andere dingen) omdat hij al ervaring heeft in de 

keuken en Niels vindt het leuk om te helpen met 

het dekken van de tafel en de afwas.  Ook de 

anderen helpen goed mee. We eten macaroni en 

een salade, wat iedereen goed smaakt. Tijdens het 

avondeten zien we een hertje in het weiland, Niels 

nodigt hem nog uit om mee te komen eten, maar 

het hertje durft toch niet dichterbij te komen.  



’s Avonds hebben de jongens na een potje voetbal wel zin in een koud biertje. Aangezien het 

bier in onze koelkast nog niet heel koud is gaan we op zoek naar een biergarten in het dorp. 

Al zoekend lopen we door het dorp, maar helaas; geen biergarten.. Van een aardige Duitse 

mevrouw horen we dat er niks is in het dorp waar we een biertje kunnen drinken, we mogen 

wel bij deze mevrouw thuis een biertje komen drinken, maar dat stond ook niet koud. 

Daarom rijden we toch maar met het busje naar een dorpje verderop. Hier vinden we een 

leuke café waar we grote glazen bier krijgen.  

Sjoerd vindt het erg leuk om zijn Duits te oefenen en maakt dan ook al snel nieuwe Duitse 

vrienden. We kunnen hier ook met zijn allen de rode maan bewonderen.  

 

 

 

Proost 

op een 

mooie 

vakantie 

met zijn 

allen! 

 

 

 

 

 

Tevreden gaan we weer naar het huisje waar we na een glaasje cola en een bakje chips naar 

bed gaan.  

Op naar de eerste actieve dag in Sauerland! 

 

 

 

 

 

 



Dag 2, zaterdag 28 juli 
 

We komen er al snel achter dat iedereen van uitslapen houdt, dus ontbijten we om half 11. 

We doen het rustig aan, want we zijn tenslotte op vakantie! 

We waren eigenlijk van plan om vandaag te gaan zwemmen, maar het is bewolkt, dus 

besluiten we dat op een andere dag te gaan doen. In plaats daarvan besluiten we naar 

Willingen te gaan om daar even rond te kijken en ansichtkaarten te kopen voor het 

thuisfront. Onderweg naar Willingen komen we langs het oldtimermuseum, dit lijkt de 

jongens wel interessant dus nemen we hier een kijkje.  

In het museum kunnen we héél veel oude dingen bewonderen, van oude mobieltjes, 

typmachines en luciferdoosjes tot oude auto’s, motors en poppen. Sjoerd en Jeroen hebben 

veel mooie foto’s kunnen maken.    

 

 



 

 

Paul laat ons 

zien dat je 

best op een 

spijkerbed 

kunt zitten. 

Toch wil 

niemand 

hem nadoen! 

 

 

 

 

 

Nadat we alles hebben gezien in het museum zijn we doorgereden naar Willingen. Hier 

hebben we een rondje gelopen en ansichtkaarten gekocht voor het thuisfront. De jongens 

houden niet zo van winkelen, dus zijn we na een uurtje weer terug gegaan naar de bus. We 

wilden boodschappen doen voor vanavond, maar we werden allemaal afgeleid door mooie 

auto’s aan de kant van de weg. Hierdoor reden we zo langs de supermarkt, oops!  

We zijn eerst maar doorgereden naar een meertje om te kijken of we daar leuk kunnen 

zwemmen en barbecueën op een andere dag. We zien helaas dat de gril miste op de 

barbecue, dus hier kunnen we niet barbecueën. 

Hierna rijden we weer terug naar de supermarkt en 

krijgen we allemaal een lekkere magnum.  

 

Weer terug in het huisje hebben de jongens wel weer 

honger en aangezien er nog een pan macaroni van 

gister is, eten we dat lekker op. Daarna gaan we op 

zoek naar de geocaches in de buurt van het huisje. 

Paul heeft een gps meegenomen waar we de 

coördinaten op kunnen invoeren. Sander van B neemt 

de leiding en na een korte omweg komen we op de 

plaats waar het kokertje moet liggen. We genieten erg 

van de omgeving, vooral Sander van B vindt het erg 

mooi in het bos. Al snel vinden we het kokertje in het 

water en kunnen we verder naar de tweede koker. 



We verliezen een paar jongens als we langs het huisje lopen, we blijven nog over met zijn 

vieren; Niels, Sander, Paul en Arlien. Tijdens onze zoektocht komen we bij een openbare 

barbecue plaats. Dit ziet er erg leuk uit en aangezien het dichtbij ons huisje is lijkt het ons 

leuk om hier een keer te gaan barbecueën.  

Om de tweede koker te vinden moeten we eerst een puzzle oplossen, de oplossing geeft ons 

de locatie voor de koker. We moeten goed zoeken, maar uiteindelijk vinden we de koker, 

verstopt in een boom.  

Na het wandelen is het tijd om even lekker te relaxen. We gaan lekker buiten zitten. 

Iedereen kan heel goed met elkaar opschieten en het liefst zitten de jongens dan ook met 

zijn vijven lekker knus op de bank. 

 

We eten ’s avonds heerlijke, door Paul gemaakte, nasi met pindasaus. Na het eten is het tijd 

voor een spelletje. We kiezen voor monopoly. Niels en Sander B vormen samen een team, 

Jeroen en Arlien vormen een team en Paul durft het in zijn eentje aan. Sander van B en 

Sjoerd luisteren liever naar muziek, dus die zitten beide lekker te swingen op de bank. 

Het is een spannend potje van een aantal uur, maar uiteindelijk blijken Jeroen en Arlien toch 

het beste team en winnen zij het spel. Hierna is het al weer half 1, dus gaan we lekker naar 

bed. Welterusten! 

 

 



Dag 3, zondag 29 juli 
 

Ook vandaag is het wat bewolkt, dus besluiten we naar het pretpark Fort Fun te gaan! Om 

half 10 ontbijten we met zijn allen en daarna vertrekken we vol enthousiasme naar het park. 

We beginnen met een ritje in de achtbaan. Om bij de achtbaan te komen moeten we eerst 

door een aantal donkere ruimtes met enge geluiden en rare trappen. We zijn even bang dat 

we per ongeluk in het spookhuis zijn beland, maar gelukkig wordt het niet te spannend en 

komen we al snel bij de achtbaan uit. Bijna iedereen durft wel in de achtbaan! 

 

Na de achtbaan komen we een elektrisch stier tegen. Jeroen, Sander B en Paul durven het 

wel aan en proberen zo lang mogelijk op de stier te blijven zitten. De stoere mannen weten 

even te blijven zitten, maar de stier blijkt te wild, dus kunnen ze het helaas niet van de stier 

winnen. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna gaan we in een atractie waar we laserstralen moeten ontwijken. Al springend en 

kruipend proberen we de lasers te ontwijken, maar dit blijkt toch best moeilijk te zijn. We 

hebben het er warm van gekregen, dus zoeken we de wildwaterbaan op.  

Onderweg komen we langs een atractie waar je op dingen moet schieten. Sander B heeft de 

smaak te pakken en schiet vaak raak, 

waardoor hij de anderen nat maakt..  

 

 

 

Niels 

schiet 

ook een 

ronde 

mee. 



Hierna kunnen we vanuit het reuzerad genieten van het mooie uitzicht, het park ligt midden 

in schitterende natuur. Sander van B blijft beneden op een bankje wachten, hij vindt die 

hoogte maar niks. 

 

 

 

 

Na het reuzenrad gaan we naar de rodelbaan, hier moeten we wel een tijdje in de rij staan, 

maar dat hebben we er voor over! De rodelblaan blijkt erg avontuurlijk te zijn, onderweg 

veliest Niels namelijk zijn bril en Sander de B zijn teenslippers. We mogen deze pas weer om 

18.00 uur opzoeken, want dan is de attractie gesloten. Sander van B moet daarom een paar 

uurtjes op zijn blote voeten door het park lopen en Niels moet het zonder bril doen. Dit mag 

de pret niet drukken, want we gaan gewoon verder.  

We gaan met de kabelbaan omhoog. Als we bovenaan de berg staan hebben we heel mooi 

uitzicht en kunnen we met de dinosaurussen op de foto! 

 



Weer beneden gaan we nog in een achtbaan (die over de kop gaat) en in de boomstammen, 

waar sommigen van ons best wel nat in worden..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van de dag vinden Paul en Niels de bril en slippers gelukkig weer, dus zitten we 

weer compleet met al onze spullen in de bus.  

Om de dag af te sluiten gaan we lekker eten bij de Mc Donald’s.  

Als we thuis komen zijn we allemaal wel moe van de leuke dag in het pretpark. Daarom 

zitten we nog even gezellig te kletsen en gaan we daarna naar bed.  



Dag 4, maandag 30 juli 
 

We ontbijten met heerlijke, door Paul gebakken, flensjes/pannekoeken. Het is mooi weer, 

dus we hebben allemaal zin om te gaan zwemmen bij een meertje dichtbij ons huisje. Nadat 

iedereen zijn zwemspullen heeft aangetrokken stappen we in het busje. Arlien stapt dit keer 

achter het stuur, want ook zij moet het leren. Dit vinden de jongens wel een beetje 

spannend, maar het valt mee en bij aankomst geven de jongens dan ook aan dat Arlien is 

geslaagd voor haar busexamen. 

We liggen heerlijk in de schaduw bij het 

meertje. Af en toe springen we in het 

water om even af te koelen. Aan het eind 

van de middag komt er een ijscokar 

langs, hier zijn we allemaal erg blij mee, 

want we hadden allemaal wel heel veel 

zin in een ijsje!  

 

Omdat het vandaag zulk mooi weer is hebben we wel zin om te gaan barbecueën op de 

openbare barbequeplaats. Paul gaat samen met Sander B en Jeroen boodschappen doen 

voor de barbecue. Nadat alle inkopen voor de barbecue zijn gedaan en Paul naar de 

barbecueplaats vertrekt om de kooltjes vast aan te steken ziet hij dat er een briefje hangt 

waarop staat dat we niet mogen barbecueën doordat het te lang niet heeft geregend!  



Daarom moeten we het vlees toch maar gewoon in de koekenpan bakken en eten we bij het 

huisje. We hebben ook een lekkere salade gemaakt en stokbrood met geprakte avocado. 

Ook zonder barbecue is het erg lekker en gezellig.  

Na het eten gaan we een drankje drinken op het terras. We vertellen de jongens dat we 

hierna een dropping gaan doen, dus de meeste jongens houden het bij een cola, zodat ze 

helder kunnen blijven tijdens de tocht naar huis. Niels, Sander van B, Sander B en Jeroen 

willen graag mee doen aan de dropping. Ze krijgen in het busje iets voor hun ogen, zodat ze 

niet kunnen zien waar we heen rijden. Als we stoppen en de jongens weer mogen kijken, 

weet Sander B direct al waar we zijn. We lopen dan ook direct de goede richting op. We 

lopen twee keer een verkeerde weg in, maar dit hebben we gelukkig steeds snel door. Na 1 

uur en 20 minuten zien we het huisje weer. Tijdens de wandeltocht van de jongens zijn 

Sjoerd en Arlien naar huis gereden en hebben ze een plannetje bedacht om de jongens te 

laten schrikken. Met pannen en een masker (uit een kartonnen bord geknipt) verstoppen ze 

zich in het bos en als de jongens aan komen lopen slaat Sjoerd heel hard op de pan en rent 

Arlien naar de jongens toe met het masker op! 

De meeste jongens schrikken toch wel een beetje, behalve Jeroen, die is niet zo snel onder 

de indruk van iemand met een raar masker op.  

 
 

Nadat we nog wat hebben gedronken met zijn allen is het tijd om naar bed te gaan. Hopelijk 

hebben we vannacht geen nachtmerries van mensen die uit het bos springen... 

 

  



Dag 5, dinsdag 31 juli 
 

Vandaag is het weer mooi weer, dus vertrekken we na het ontbijt naar de Diemelsee. Hier 

huren we twee bootjes. Om de beurt besturen we de boot, iedereen doet dit hartstikke 

goed, dus zonder kleerscheuren staan we een uur later weer aan wal. We hebben het er 

warm van gekregen, dus we gaan lekker op een strandje liggen en zwemmen in het meer.  

 

 

’s Middags gaan we eerst boodschappen doen bij de Lidl, we halen lekkere broodjes die we 

bij de bus op eten. Daarna gaan we naar de midgetgolfbaan. Hier verdelen we ons in twee 

teams. Het golfen is toch moeilijker dan het lijkt. Maar het gaat steeds beter. Het lukt Jeroen 

om drie keer om de bal in 1 keer in de hole te spelen. Uiteindelijk blijkt Niels de best golfer 

te zijn en heeft hij maar 71 slagen nodig in totaal! Op de tweede plek eindigt Sander B en op 

de derde plek Jeroen.  



 

 

Na het golfen gaan we naar huis om even te relaxen en daarna te eten. We beginnen met 

tomatensoep met stukjes worst er in. Als hoofdgerecht hebben we zoete aardappel uit de 

oven en een salade met kip. Als toetje een heerlijke tiramisu of panna cotta. Het smaakt 

iedereen goed. Na het eten zitten we gezellig te kletsen buiten, drinken we nog een biertje 

en spelen we nog een paar potjes pesten. Iedereen heeft de grootste lol tijdens het pesten, 

dus er wordt fanatiek doorgespeeld tot half 1.  

 

 

Daarna is iedereen wel moe en gaan 

we lekker naar bed.  



Dag 6, woensdag 1 augustus 
 

Het is vandaag wat bewolkt maar wel droog, dus het lijkt ons perfect weer voor een 

sportieve dag in Winterberg. We beginnen de dag met een goed ontbijt, Paul bakt weer 

eieren voor iedereen met bacon. Hierna vertrekken we naar Winterberg. Jeroen heeft veel 

cd’s meegenomen, waardoor we tijdens de autoritten steeds weer andere muziek hebben. 

Niels en Sander van B zijn groot fan van Frans Bauer, dus dit is een populaire cd. 

 

We gaan naar de Erlebnisberg Kappe in Winterberg, hier zijn verschillende activiteiten te 

doen. We beginnen met de panorama brug. Vanaf deze brug hebben we heel mooi uitzicht 

en op de brug kun je af en toe ook kiezen voor een avontuurlijkere route.  

 

 

 

 



 

De jongens dragen Niels 

op handen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat we met de glijbaan van de brug naar beneden glijden maken we een wandeling door 

het bos.  

  

Sander, Jeroen en Paul durven de touwbrug aan. 



Even een rustpauze. Gelukkig 

hebben we het allemaal nog naar de 

zin! 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van de wandeling doen we een 

wedstrijdje verspringen. Sander wint dit met 

gemak en met zijn lange benen kan hij het verst 

van ons allemaal springen.  

 

 

 

 

 

 

 

Nadat we weer naar beneden zijn gelopen en wat hebben gedronken in het restaurant gaan 

we rodelen. Sander van B en Niels besluiten deze rodelbaan maar over te slaan. Dit keer 

komt iedereen zonder botsingen bij de finish. We hebben allemaal wel honger gekregen van 

deze sportieve dag en aangezien we een Mc Donald’s hebben gezien op de heenreis, 

besluiten we daar heen te gaan voor een late lunch, het is inmiddels al half 5!  

’s Avonds moet Ajax spelen, Sander B en Paul willen dit graag zien, dus blijven binnen om de 

wedstrijd te kijken. De andere jongens en Arlien doen buiten een spelletje. Om half 10 

hebben we toch wel weer een beetje honger, dus maken Niels en Arlien voor iedereen wat 

te eten. We hebben nog steeds vlees over van de barbecue die niet door ging en we hebben 

stokbrood met avocado. Nadat de wedstrijd is afgelopen spelen we nog een potje pesten 

met zijn allen en daarna is het tijd om naar bed te gaan. 



Dag 7, donderdag 2 augustus 
 

Het is vandaag onze laatste dag om activiteiten te ondernemen, dus we maken er een 

goedgevulde dag van. Nadat iedereen wakker is en we weer heerlijk hebben ontbeten met ei 

en bacon vertrekken we als eerst naar een mais doolhof. Bij aankomst zien we dat we het 

pas om half 3 open gaat, dus helaas moeten we het doolhof overslaan. 

De volgende stop is bij het zwembad. Er zijn twee binnen- en twee buitenbaden en drie 

glijbanen. We mogen ons hier 2,5 uur vermaken en deze tijd maken we dan ook vol.  

Zo hard mogelijk van de glijbaan af! 

 

 

 

 

 

En lol hebben in het water! 

 

 

 



 

Na het zwemmen gaan we nog even het dorpje Willingen in, omdat een aantal jongens nog 

iets willen kopen bij het souvenierswinkeltje. Daarna eten we nog een lekker ijsje en we 

komen ook een leuk restaurant tegen, waar we 

direct reserveren voor vanavond.  

 

Hierna rijden we door naar het bowlingcentrum, 

waar we twee uren fanatiek gaan bowlen. De 

jongens hadden zich hier de hele week al op 

verheugd. Vooral Niels, die zelf fanatiek bowler is. 

Iedereen doet het goed, maar Jeroen blijkt toch de 

beste bowler te zijn. Hij doet het steeds beter en op 

het laatst gooit hij dan ook drie strikes achter elkaar! 

Dan kan niemand hem meer inhalen en is de winst 

voor Jeroen! 

 

 

 

Na het bowlen rijden we naar het 

restaurant om lekker te gaan eten. Na 

het hoofdgerecht hebben we ook nog 

wel plaats voor een toetje. We stappen 

uiteindelijk allemaal tevreden en vol van 

het eten in de bus.

 



Sander B heeft vanmorgen aangegeven dat hij graag een speech wil geven en bij thuiskomst 

is het dan ook zo ver. We gaan allemaal buiten om de tafel zitten met een drankje, Arlien en 

Paul mogen plaats nemen op de stoelen. Sander B heeft de speech vandaag al voorbereid, 

hij geeft van tevoren aan dat het ook een beetje een roast is. Gelukkig valt dat mee en is het 

een erg leuke speech waarin hij vertelt dat we een leuke en actieve reis hebben gehad en 

om de begeleiders te bedanken hebben ze voor Paul en Arlien een sleutelhanger van 

Wilingen gekocht. Ze hadden vanmorgen al een plannetje gemaakt en zonder dat Paul en 

Arlien het gemerkt hebben, hebben ze in het souvenierswinkeltje de cadeautjes gekocht.  

Na de speech van Sander B, houdt Paul nog een korte speech en overhandigt hij samen met 

Arlien de vakantieherinneringen aan de jongens.  

 
 

Ook Jeroen wil nog kort iets zeggen. Hij vertelt dat hij het een hele leuke vakantie heeft 

gevonden en hij wil de begeleiding ook bedanken met een cadeautje. Van Jeroen krijgen 

Paul en Arlien allebei een hele mooie pen. 

Hierna proosten we met zijn allen op de mooie vakantie, want wat hebben we het leuk 

gehad met zijn allen! We sluiten de avond af met een spelletje pesten.  

 

 

 

 



Dag 8, vrijdag 3 augustus 
 

Ons plan is om vandaag om 10 uur te vertrekken, maar het loopt allemaal zo gesmeerd dat 

we al om half 10 in de bus zitten. Iedereen mag lekkere broodjes uitzoeken bij de Lidl voor 

onderweg.  

 

 

 

Daar gaan we weer, 

op naar Nederland! 

 

 

                                                              Arlien rijdt het laatste stuk             

 

 

 

 

 

 

Even een eetpauze onderweg. 

 

 

 



 

We hebben allemaal een ontzettend leuke vakantie gehad en we zouden eigenlijk nog wel 

een weekje bij willen boeken, maar we hebben allemaal ook wel weer zin om onze families 

te zien 

Sjoerd, Sander van B en Sander B worden opgehaald in Veenendaal en Niels en Jeroen in 

Arnhem. Iedereen wordt opgewacht en na afscheid te hebben genomen van elkaar gaan we 

allemaal weer richting huis.  

 

 

Bedankt voor de ontzettend leuke vakantie! We hebben samen veel lol gehad, veel 
activiteiten ondernomen en we hebben nieuwe vrienden gemaakt! 

 

 


