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De vakantie van Renzo, Kees, Gerrit, Jelle B, Jaep Willem, Thimo, 

Nienke, Bert, Dennis, Gaatse, Jelle W, Marije en Bert.  

 

Als reisbegeleiders mochten mee: Sonja, Irma, Jo , Meindert en Gepke. 

 

 

 



Vrijdag 30 juli  

Eindelijk, eindelijk was het zover, op naar Terschelling voor de 

vakantie in Huize Brandaris. ’s Avonds genoten in de keuken van het 

licht van deze vuurtoren met dezelfde naam als ons vakantiehuis. 

Iedereen was goed gehumeurd ondanks 

het verfrissend buitje, welke net op 

dat moment voorbij kwam, toen wij 

naar de boot mochten. Een 

spiksplinternieuwe boot met voor 

iedereen een plek met voldoende 

afstand. Sommigen hadden het prima 

voor elkaar met een riant uitzicht en 

aangenaam gezelschap 😊 

Tijdens de overtocht een lekker 

bakje patat met mayo of een lekkere 

gehaktbal gegeten, als voorgerecht. 

Op de locatie nog heerlijke macaroni gegeten, gemaakt door de vorige 

Tendens vakantiegroep. 

 

Op tijd werd het gelukkig droog en zeulden de sterke mannen en 

vrouwen met hun bagage richting Huize Brandaris.  

 

 



Eerst alle spul neerzetten in de gang, lekker kopje koffie of thee 

nuttigen in de woonkamer en even bekomen van alle gereis. Helemaal 

opgekikkerd, richting slaapkamers, waar iedereen de bedden 

opmaakten en de koffers uit pakten. Al met al was het al na achten 

toen wij klaar waren met settelen. Tijd voor het smeren van de 

dorstige kelen en een bakje chips of anders lekkers op deze eerste 

vakantiedag. Bedtijd was voor iedereen verschillend en zo 

langzamerhand zocht een ieder de slaapkooi op met voor de één je 

eigen knuffels en voor de ander geen. 

  

 

         

 

 

 

 

 

Zaterdag 31 juli         

Heerlijk uitslapen op deze eerste vakantiedag. Om 8.30 uur schoven de 

eerste langslapers aan de tafel en om 10.00 uur de laatste. Genieten 

van Fries suikerbrood, meegenomen door Irma van de bakker uit 

Hurdegaryp. Smikkelen en smullen maar. Rond koffietijd fietsen huren 

voor 2 mannen, die Terschelling van eerdere vakantietochtjes al 

kenden. S.O.S kaartje mee voor onderweg met de adresgegevens en 

telefoonnummers, maar helemaal niet nodig. 😊 Keurig op tijd terug 

voor de lunch.  

De ochtend werd na koffietijd gebruikt om kaartjes voor alle 

familieleden en bekenden te kopen, schrijven en op de bus te doen. 

Iedereen lukte het om een keuze te maken uit het grote aanbod van 

kaarten, al was het soms o zo moeilijk kiezen . Klaar voor de lunch. 



 

Wat gaan we doen was de vraag voor de middag. 

Heerlijk wandelen en naar het strand. O nee, zei 

een andere vakantieganger: ‘shoppen’, ik heb 

vanochtend iets moois gezien. Zo gezegd, zo 

gedaan. In groepjes op stap met als resultaat    

zeeschuim (skeletten van de inktvis), schilden en 

pootjes van krabben, van het strand. 

 

De shoppers ‘scoorden’ 😊 sleutelhangers, een rode 

stropdas, een big shirt en een mooi horloge passend bij 

de mooie kettingen. Meneer was een plaatje om te 

zien.  

 

Thuis hadden onze 2 heren, Jo en Meindert, gezorgd voor een natje en 

droogje voor ons allemaal. Lekker koekje erbij en smullen maar. Onze 

voortreffelijke koks hadden broodje shoarma gemaakt, die werden 

gegeten als warme broodjes 😊. Danoontje na, voor 2 gelukkigen nog 

een extra danoontje na het raden van het juiste getal. 



Bingoavond, gezellig. Iedereen deed 

fanatiek en vol enthousiasme mee 

voor de mooie prijsjes. 

Gelukkig was er na die spannende 

rondes een biertje 0.0, cola, sinas 

enz.  

Chips erbij en zo lekker chillen, 

kletsen met elkaar op de bank. 

Zo werd het zomaar laat en gingen 

wij naar bed. De nachtbrakers 

gingen om 23.30 uur naar boven. 

Zondag 1 augustus                                            
Lekkere warme croissantjes en harde broodjes van de bakker als 

ontbijt. Gelukkig kon iedereen bij de dagelijkse gezondheidscheck 

weer melden dat hij/zij geen Corona gerelateerde klachten had. U 

kunt zich voorstellen, iedereen blij. Na het eten, opruimen, dagelijkse 

sanitair reiniging  door de begeleiders, afwassen enz. enz. Regel is dat 

iedereen zelf het ontbijtbordje en andere smerige spullen naar de 

keuken bracht. Het zonnetje scheen, de stoelen werden droog 

gewreven om daarna als groep heerlijk buiten te gaan zitten met nog 

een kopje koffie of thee. Na de lunch buiten eten, sandwiches, op naar 

de haven om te gaan krabvissen. De meeste krabben werden door 

Gerrit gevangen, 5 stuks. Eén groot feest, niet alleen voor ons, maar 

ook uitnodigend werkte voor andere eilandertoeristen, die maar wat 

graag even mee visten. 

             



                                                              

             

 

’s Avonds heerlijk pannenkoeken met fruit en spek gegeten. Na het 

eten gewandeld naar de bunkers met een prachtig uitzicht. 

 



 

 

 

 

Maandag 2 augustus 

De ochtend relaxen, ontbijten, spelletje doen of luisteren naar muziek. 

’s Middags via een speurtocht door West-Terschelling. Als beloning voor 

het vinden van de juiste plaats was er koffie/thee met appeltaart in 

het Amsterdamse koffiehuis. Gezellig. 



 

 

Op naar de haven voor een groepsfoto met de boten op de achtergrond. 

             

        



Na het havenbezoek gingen sommigen 

van ons terug naar de Brandaris om 

deze op hun eigen fotoapparaat te 

zetten. Lachen met z’n allen toen 

bleek dat het fototoestel het niet deed 

omdat er geen stroom in zat. Gelukkig 

de volgende dag herkansing. 

Thuis in huize Brandaris was er fris, 

gemeentepils en gezelligheid in het 

zonnetje op het terras. Hier werd 10 

kilo aardappelen geschild voor de 

stamppot andijvie met worst en 

spekjes. Als toetje meloen of een  

danoontje. De ‘corveedames’ zorgden 

ervoor dat alles weer opgeruimd en schoongemaakt werd in de keuken. 

Na een kopje thee of koffie was het sightseeingstijd 😊 Heerlijk 

wandelen door de duinen en ontdekken waar het zwembad was, waar 

wij woensdag gaan zwemmen met de liefhebbers. De avond werd zoals 

gewoonlijk met een hapje en drankje afgesloten.  

Dinsdag 3 augustus 

Wakker worden met de geur van verse broodjes en croissantjes. Er is 

geen betere manier. De croissants zijn zo groot, dat sommige gasten 

het iets teveel vinden en na de helft vol zitten. De bus volgeladen met 

vakantiegangers, richting Kringloopwinkel voor de cd’s die maar niet 

gevonden konden worden. Wat een geluk, er waren honderden in deze 

winkel. Het was het wachten meer dan waard, want er werd naast de 

cd’s, boeken, knuffel “Rupsje Nooit-genoeg’ en een cd/dvd speler op 

de kop getikt. Toen door naar de Jumbo voor de dagelijkse bood-

schappen.  

                               



 

Gelukkig had het thuisfront voor sandwiches gezorgd. Na de lunch met 

z’n allen naar de Talisman, de robbenboot. Prachtig mooi weer en bij 

de zandbank wel meer dan 300 robben.  

                

 

 

Aan het eind van de middag uit eten bij restaurant Storm. Wat een 

traktatie. Er kon gekozen worden uit schnitzel, vis of kip saté. Het 

werd op één bord uit geserveerd met salade en patat.                        



Als toetje ijs met chocoladesaus of aardbeiensaus met slagroom.                     

Lekker uitbuiken of lekker wandelen nadien. 

Woensdag 4 augustus 

Heerlijk uitslapen, ontbijten en 

voor sommigen van ons West 

lopend of fietsend verkennen 

wat er allemaal te beleven 

was. Gezellig. Soms nog even 

een klein boodschapje, voordat 

het richting strand zou gaan. 

Ook deze dag begon bewolkt, 

maar gelukkig klaarde het na 

9.00 uur alweer snel op en 

kwam het zonnetje 

tevoorschijn. Heerlijk. Jo bracht 

met het busje een deel van de groep 

naar het zwembad, waar zij zich uitleefden op de glijbaan en matten in 

het water. Om 12.00 uur eruit, want het strand en de lunch hier 

lonkte.  



Via het bos richting doorgaande weg om daar door het busje met onze 

privéchauffeur Jo opgepikt te worden en 5 kilometer verderop te 

arriveren bij het strand.  

 

                   

   Hier was er een heerlijk broodje gezond met een banaantje en 

appelsap. Na de lunch naar de zee om te zwemmen of pootjebaden. 

 

 



Na goed 2 uren waren sommige van onze vakantiegangers al goed zon 

gekleurd. Tijd om huiswaarts, huize Brandaris te rijden, waar wij deze 

avond zouden barbecueën met stokbrood, hamburgers, satéstokjes met 

kippenvlees en saté. Als afsluiter banaan met chocolade in aluminium-

folie van de barbecue. 

                                      

                     

 

 

   

Onze 2 koks maakten op deze avond een hele grote macaronischotel 

voor de volgende Tendens vakantiegasten die vrijdag laat in de middag 

zouden arriveren. 



Donderdag 5 augustus 

De ontbijttafel stond ook deze ochtend al weer 

klaar, want deze werd ’s avonds voor het slapen 

gaan gedekt. Koffie/thee zetten, beleg uit de 

koelkast en aanvallen maar. De eerste 

vakantieganger was meestal 7.30 uur en de laatste 

meestal 9.30-10.00 uur. Om 8.00 uur was er 

steevast de medicijnronde en tussen 8.00 uur en 

10.00 uur de dagelijkse gezondheidscheck.           

Op deze ochtend was iedereen weer vrij om wat 

hij/ zij graag wou doen. Er waren vakantiegangers 

die alvast hun koffer een klein beetje gingen 

inpakken.                                                             

Na de lunch ging het richting de rotonde met standbeeld, waar de 

huifkarren zouden komen. Het werd een schitterende tocht met een 

stralende zon, zandpaden, bospaden en eindigend op het strand, waar 

er van ranja, koffie, thee met Terschellinger koek werd genoten. 

  

                   



 

 De middag werd afgesloten in groepjes waar met 

elkaar vakantieherinneringen werden gedeeld. 

                 

 

 De herinneringen en de Tendens onderleggers die optimaal gebruikt 

waren bij de maaltijden in de vakantie werden in de koffers en tassen 

gedaan. Nog even wat opfrissen en optutten voor de dames in ons 

gezelschap om fris en fruitig uit eten te gaan. Ook dit keer mochten wij 

kiezen: kip saté of een hamburger. Ook dit keer was het bord vol, 

voller, volst met het vlees, groente en patat. Drankje erbij en smullen 

maar. Als afsluiter voor de liefhebber ijs en anders een kop koffie. 

Helaas was het binnen bij Brasserie Brandaris te donker om foto’s te 

nemen.   

In huize Brandaris stond nu op het programma om zoveel mogelijk de 

koffer/tas te gaan inpakken. Zo gezegd, zo gedaan. De één kon het 

zelfstandig, de ander moest even worden geholpen. Er werd wel 

daarbij op de klok gekeken, want bijna iedereen wou graag mee naar 

de kroeg. De hele groep had hier voor gekozen om dit te doen i.p.v. 

een bonte avond.  



 

Welkom waren we in café ‘De Zomer’, waar 

wij als groep alleen waren en waar wij onze 

verzoeknummers konden draaien. Geweldig, 

jammer dat je geen beelden met geluid kunt 

weergeven in een schriftelijk verslag. Wat 

konden wij met elkaar zingen en dansen. 

Eén van de gasten was thuis gebleven met Jo 

en genoot van hun damspel. Jo moest tot 

zijn spijt vertellen dat het hem niet gelukt 

was om maar één keer te winnen. Zo kregen 2 vakantiegangers toch 

lichtelijk hoofdpijn van al die luide muziek en het gehos. Gelukkig was 

er de ‘thuisbreng service’ en konden zij in huize Brandaris in alle rust 

nog een glaasje drinken om daarna niet te laat te gaan slapen voor de 

terugreis op vrijdag 6 augustus. Om 23.00 uur ging de stekker eruit en 

keerden de feestvierders huiswaarts om lekker te gaan slapen. 

 

 

 



Vrijdag 6 augustus 

Zo was het zomaar de laatste vakantiedag en terugreisdag. Voor 10.00 

uur moesten de slaapkamers en andere ruimtes boven in Huize 

Brandaris leeg zijn voor de schoonmaak. De wekker was gezet en een 

er waren vakantiegangers die onrustig hadden geslapen. Zo als elke 

ochtend startten wij de dag op met het ontbijt en liep alles gesmeerd, 

zodat wij ruim voor 10.00 uur boven leeg hadden. Koffers en tassen 

allemaal in de gang gezet om daarna door een aantal in het busje te 

worden gedaan. Er was geregeld met de vervoersmaatschappij dat wij 

voor de grote massa mensen rustig de boot op mochten en dat wij onze 

bagage als eerste op de karretjes mochten plaatsen. Zorgde voor rust 

en overzicht voor alle partijen. In de tijd die wij moesten wachten, 

gingen een aantal nog heerlijk even terug naar het strookje strand om 

van het mooie weer te genieten. Een groot aantal konden rustig 

wachten op de bankjes in de wachtkamer bij de boot. Hier aten wij ons 

lunchpakketje op.  

 

Om 14.00 uur vertrok de boot richting Harlingen, waar wij om 16.00 

uur arriveerden. Uitladen en mee terug naar thuis of de woonvorm. De 

laatste mee in de bus naar Heerenveen, waarna de bus werd ingeleverd 

bij Kijlstra in Drachten. 



              

Wij als reisbegeleiders hebben genoten van jullie vakantieplezier en 

hopen jullie nogmaals te treffen bij een volgende Tendens vakantiereis 

 

Arnhem, 10 augustus 2021 

Namens team Terschelling, Jo, Meindert, Irma, Sonja en Gepke 

 

 

                  



                   Vakantiegangers Terschelling 2021 

 

                                          

 

                           Marije, Dennis, Gaatse en Bert 

 

                                         



 

    

 

                 Gonda, Jaep-Willem, Renzo, Thimo en Gerrit 

 

               



 

                       

 

                      Kees, Nienke, Jelle B, Jelle W.      

 

 

 

                                             



                                                                      Reisbegeleiders 

 

 

       

                                                             

          

 

                            

Irma, Sonja, Jo, Meindert en Gepke 

    

  

         

               


