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Vrijdag 3 september 2021 
 
Eindelijk is het zo ver en kunnen we met Tendens op vakantie naar Biddinghuizen. Een mooi plekje in 
Flevoland in een mooi park van Landal Greenparks. Voordat het zo ver was moesten we er eerst heen 
rijden. De begeleiders Piet en Gretha stonden klaar samen met de gasten Esther T, Frank en Claudia 
in Leeuwarden. Wij vertrokken rond kwart voor 1 naar Heerenveen. In Heerenveen stonden de 
gasten Erik, Stefan, Esther B en Karin al te wachten op onze bus en reden we met 7 gasten en 2 
begeleiders naar Biddinghuizen. De zweer naar Biddinghuizen zat er al goed in, iedereen had er zin in 
om deze vakantie te vieren in Biddinghuizen. Bij aankomst zijn de tassen en koffers uit de bus 
gehaald en hebben besloten wie waar gaat slapen. Ook moesten we nog boodschappen halen. De 
begeleider Piet samen met de gasten Claudia en Esther B hebben boodschappen gaan halen voor 
vanavond en morgen vroeg. Claudia heeft voor ons macaroni gekookt. Goed gedaan Claudia het was 
erg lekker. Na het eten hebben we gezellig in de groep met zijn allen thee- en koffiegedronken en tv 
gekeken. Stefan en Esther deden een woord zoeker. Claudia zat op de tablet en Esther speelde met 
haar telefoon. Erik en frank keken televisie en Karin was aan het borduren. We hebben het heel 
gezellig met zijn allen in de groep. Rond half 11 gingen de eersten op bed en de rest ging al niet veel 
later.  
 
Zaterdag 4 september 2021 
 
Sommige gasten stonden erg vroeg op. Rond 9 uur in de ochtend waren we aan het ontbijten. Piet 
werd rond half 11 opgehaald en begeleider Folkert kwam in de ochtend en hebben we Piet 
uitgezwaaid. We hebben met zijn allen naar Zeewolde gereden en de meesten wilden kaartjes 
versturen. Ook hebben we een terrasje genomen met drinken en wat lekkers erbij. Daarna zijn we 
naar het park gereden en hebben we bij de buren een barbecue georganiseerd. Wat hebben we 
heerlijk genoten van de barbecue en de gezelligheid. Na de barbecue hebben sommige gasten nog 
even geknutseld en kaartjes geschreven. Ook moesten we van slaapkamer wisselen voor de tweede 
keer. Maar uiteindelijk heeft ieder zijn plekje wel gevonden. Diezelfde avond moest Folkert weer weg 
en in plaats hiervoor is begeleider Hottie gekomen. Rond half 11 ging iedereen naar bed, want 
morgen staat het pretpark Walibi in de planning.  
 

Zondag 5 september 2021 
 
Vandaag vroeg uit de veren want we gaan naar Walibi Flevo! Samen hebben we ontbeten en 
broodjes gesmeerd voor mee naar het pretpark. Walibi ligt vlakbij Landal en hoeven niet heel ver te 
rijden. Rond 10:15 Zijn we naar Walibi gereden en ongeveer een kwartier later reden we de 
parkeerplaats op. We mochten vooraan onze bus plaatsen dus hoefden we niet lang te lopen naar de 
ingang van Walibi. We begonnen in de boomstam in de waterglijbaan, daarna gingen we opsplitsen. 
 
We gingen in 2 groepjes. De echte durfals Erik, Stefan, en Esther T, Claudia en Hottie gingen in 
meerdere achtbanen. De slappe lach van Stefan was erg aanstekelijk en we hadden veel lol. Karin, 
Frank en Gretha gingen met de buurtjes en mede tendens groep naar de speeltuin om lekker te 
zweven en hielden het niet te wild. Ook gingen ze in een leuke attractie, een draaiend huisje, Karin 
heeft er erg van genoten. In de middag aten we een broodje en kregen wat frisdrinken erbij. Daarna 
bijna met de hele groep in de zweefmolen. Na een lange dag begon iedereen wat moe te worden, we 
haalden nog wat souvenirs voor degene die dat wilden. Er werden vooral petjes en kleding gekocht. 
Op de terugreis gingen we boodschappen halen en aten we lekker tomatengroentesoep met kip en 
gehaktballetjes. Ook nog een lekkere hamburger en een heerlijk toetje met ijs en slagroom. In de 
avond gingen Claudia en Hottie de kaartjes op de post doen en maakten Frank, Esther B, en Esther T. 
en Gretha een wandeling binnen het park. Na een lekker glaasje fris en wat chips bij de televisie 



sloten we deze geslaagde dag af. Iedereen lag rond 10 uur op bed en de laatste om 22:40. Morgen 
stond een rondtocht in Giethoorn op de planning! 

 
 



 
 
Maandag 6 september 2021 
 
Vandaag om 10 uur al op pad richting Giethoorn. Het is een uurtje rijden en de rondvaartboot 
vertrekt om 11:45. Ondanks de weg afsluiting, kwamen wij om 11:40 aan in Giethoorn. Op de 
rondvaartboot kwamen we veel te weten over Giethoorn, het Venetië van Nederland. Er werden 
grapjes gemaakt en er werd van de natuur genoten. Na een lekker kopje koffie en appelgebak  



 
 
vertrokken we weer naar Biddinghuizen. Terwijl de ene helft van de groep de boodschappen deed 
bleef de andere helft in het huisje achter. Er werden leuke spelletjes gedaan. Een spelletje memory 
gedaan met Stefan, Claudia, Frank en Hottie. Esther B. en Erik gingen naar de speelplaats met de 
klimrekken. Ook werd er nog een spelletje badminton gedaan.  
 



 
 
Om 19:00 gingen we uit eten bij de Pizzeria in Harderwijk. Het eten smaakte erg goed en bijna alle 
bordjes werden tot de laatste kruimel opgegeten! Om 20:30 zijn we weer bij het huisje gekomen en 
voor 22:30 lag iedereen op bed. Morgen weer vroeg uit de veren want wij gingen morgen naar Artis! 
 



 
 
Dinsdag 7 september 2021 
 
Vandaag waren we vroeg op en hebben we geluncht, brood gesmeerd voor Artis en opgeruimd, 
hierna zijn we gaan rijden naar Artis Amsterdam. Ook hebben we gezocht naar een geschikte 
parkeerplaats voor de bus en die was snel gevonden. Bij de ingang van de Artis was het niet druk, er 
waren een paar voor ons en we waren al snel aan de beurt. Bij de ingang moesten we onze tickets 
laten controleren. Bij binnenkomst zagen we al snel de eerste dieren, namelijk: de vogels, Kaketoes 
slangen, torren, grote zwarte spinnen, een krokodil in het water olifanten, giraffen, slapende leeuw 
en slapende tijger en we hebben, aantal apen en nog vele reptielen. Het was erg warm die dag en om 
uit te rusten hebben we in Artis een terrasje genomen. Na het terras zijn we weer afgezet naar het 
park. In het park hebben we nog even allemaal buiten gezeten met een bakje koffie en thee.  
 



 
 
Gretha heeft eten gekookt en zijn we na het eten gaan wandelen. We kwamen bij een groot meer 
met een klein strandje en wat deed de leiding Hottie? Deze liep met kleding en al aan zo het water in 
en liet haar zo vallen in het water. De rest had ook kleding aan en zijn er ook ingesprongen. Als er 1 
iemand over de dam gaat, gaan ze allemaal. Wat een leuke avondwandeling hebben we 
meegemaakt, iedereen was nat en zijn met natte kleding naar het huisje gegaan. Iedereen douchen 
en nadat alles was opgehangen en iedereen weer wat droog was, hebben we gezamenlijk lekker 
kunnen genieten van wat drinken en chips, tegelijk hebben we tv gekeken. Een paar gingen rond 10 
uur naar bed, de rest volgde ook kort hierna. 
 

 
 
Woensdag 8 september 2021 
 
Vanmorgen heeft iedereen lekker wat langer op bed gelegen. Tijdens het ontbijt zijn we aan tafel 
spelletjes gaan doen. Omdat we vandaag een rustige dag hebben, zijn we vanmiddag gaan zwemmen 
op het Landal park. Na het zwemmen naar huis hebben we alle zwemkleding laten drogen en thee en 
koffiegezet. Om half 7 gingen we naar het restaurant op het park en hebben we heerlijk gegeten. 
Velen konden uit verschillende menu’s hun keuze maken. Toen we naar het huisje gingen was het al 
donker. We hebben nog even tv gekeken en zijn de eersten rond half 11 naar bed gegaan. Want 
morgen gingen de ene groep naar Slagharen en voor de andere groep naar het Apenheul. 
 



 

 
 
Donderdag 9 september 2021 
 
Vanmorgen weer vroeg uit bed, er staat een pretpark slagharen en Apenheul op de planning. Met 
zijn allen ontbijt gegeten en hebben we broodjes gesmeerd voor beide parken. De ene helft ging naar 
Slagharen en Karin, Frank, Gretha en mede Tendens met een groep van 8 personen naar de Apenheul 
gegaan. Bij de ingang van de Apenheul stond een groot standbeeld van een gorilla. Hier hebben we 
even bij gestaan en foto’s genomen. We moesten nog wel een eindje lopen om bij de ingang van de 
apenheul te komen, maar onderweg naar de ingang waren er wel een paar woord-puzzels te vinden. 
Er was veel te zien in de Apenheul, het mooiste aapje dat we hadden gezien was wel de kleinste 
witte aapje dat heel dicht bij het wandelpad te zien was. Het was niet groter dan de palm van je 
hand. Ook hebben we veel foto’s laten maken op het park en op elke wandelroute konden we een 
foto maken van onszelf. Frank en Karin vonden het erg leuk om selfies te maken op het park. Rond 
een uur of 2 hebben we het park verlaten en zijn we naar Harderwijk gegaan, naar de slagerij de 
Vischmarkt om voor 9 personen barbecue pakketten op te halen, want vanavond hebben we met 2  



 
 
groepen een barbecue op de planning. Nadat we van Harderwijk met de barbecue pakketten naar 
huis zijn gegaan en bij aankomst hebben we Karin en Frank hun zwemspullen bij elkaar gezocht. De 
andere groep was nog niet terug van Slagharen. Karin, Frank en Gretha zijn naar het zwembad 
gelopen om nog even te kunnen genieten van het buitenzwembad op het Landal park in 
Biddinghuizen. Terug van het zwembad was de groep van Slagharen nog niet terug en hebben we de 
tafels en stoelen naar het huisje van Tendens gebracht. Even later kwam ook de gasten van het 
groepje Slagharen terug. Ze hadden het goed naar hun zin gehad en het was erg rustig in het park, 
bijna bij elke attractie kon je 2 keer in. We begonnen in de zweefmolen daarna de wildwaterbaan is 
en daarna in de enge achtbaan. Er werd afgesloten met een ijsje en terug naar het huisje voor de bbq 
en het feest en de groep weer te ontmoeten.  
 



 
 
We hebben gezamenlijk met 2 groepen kunnen genieten van de barbecue. Ook kwam Stef die het 
optreden deed tijdens de barbecue en verzorgde voor onze groep en de Tendens groep een mooie 
bonte avond en wat was het gezellig met alle lichtjes en de discolamp. We hebben wat afgedanst, 
Zwingen en polonaise op prachtige Hollandse muziek. Na 10 uur zijn we ermee gestopt en gingen de 
eersten om half 11 naar bed. Na een geslaagde dag naar Slagharen, de Apenheul en de bonte avond 
hebben we alles goed kunnen afsluiten van deze mooie zonnige dag.  
 



 
 
Vrijdag 10 september 2021 
 
Weer naar huis. 
Esther B, Karin, Stefan en Erik werden door familie in Heerenveen opgehaald. Frank en Esther T 
werden opgehaald door de ouders van Esther. Claudia werd opgehaald door Taxi Witteveen. We 
hopen dat jullie een mooie vakantie hebben gehad in Biddinghuizen en wie weet tot ziens. Hottie en 
Gretha vonden het fijn om een week met jullie op reis te zijn en bedankt voor deze prachtige week in 
Biddinghuizen! 
 
 
 


