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Dag 1 – vrijdag 5 augustus 2022 

 

Deze vakantie start in Drachten, waar Jantine en Ad de bus ophalen en waar Stefan, de 
eerste vakantieganger ook instapt. Dan naar Leeuwarden waar Anika op ons staat te 
wachten. In Zwolle stapt Joël in en dan kunnen we naar Ubbergen, naar de Elegast.  

Een prachtig kasteelachtig klooster met enorm veel ruimte. Het is er zo groot, dat je in het 
begin echt verdwaalt.  

 

 

Sommigen van ons slapen in een kamer, anderen 
slapen in de chambrettes. Dat zijn bedden in een 
grote ruimte omgeven door 3 houten wanden en 
een gordijntje! Wel privacy maar ook wel gehorig.   

 

Om 4 uur komen de laatste 3 vakantiegangers en dat 
zijn Rutger, Mark en Linda. De brengers drinken nog 
even koffie en thee, ze bekijken de kamers en 
pakken de koffers uit maar dan zwaaien we ze uit. 
We eten groentesoep en een versierde koude 
rundvleessalade en vruchtenyoghurt toe. Linda en Anika helpen enthousiast mee in de 
keuken om alles op tafel te krijgen. Alles gaat schoon op. Wat een goede eters hebben we 
mee! Jantine maakt met Stefan, Linda en Joël na het eten even een wandelingetje in de 
omgeving. We drinken koffie en thee en kijken het TV programma “Muziekfeest op het 
plein” en dat kan iedereen waarderen. We sluiten de avond af met een drankje en wat 
chipjes en tussen half elf en elf uur zoekt iedereen zijn bed op. 

  



 
 

2e dag – zaterdag 6 augustus 2022 

We hadden afgesproken om om 9 uur samen te ontbijten omdat onze 3e reisbegeleider 
Annika (deze met 2 ennen) tegen die tijd ons team zou komen versterken, maar het ontbijt 
om 9u blijkt te vroeg gepland… Enkele vakantiegangers 
hebben ’s morgens iets meer hulp nodig dan verwacht en 
Annika arriveert al als we nog niet aan tafel zitten.  

Na het ontbijt gaan we op pad naar Groesbeek om te 
winkelen, kaarten te kopen om naar huis te sturen en de 
nodige boodschappen te doen. Joël, Stefan, Mark en Annika 
gaan nog even naar de muziekwinkel, maar de muziekwinkel 
die we online hadden gevonden, was er niet meer, dat was 
wel even een domper!  

 

Het winkelen kost iets meer tijd dan gepland zodat er na de lunch geen tijd meer overblijft 
om erop uit te trekken. Maar dat vinden we helemaal niet erg, want het is erg mooi weer en 
we hebben de sjoelbak gevonden. Op het terras van de Elegast spelen we een echte 
wedstrijd waar iedereen fanatiek aan meedoet. Tussendoor luisteren we lekker wat muziek. 
Mark en Joël winnen allebei een keer de sjoelwedstrijd!  

      

 

Na de sjoelwedstrijd is het even tijd om te ontspannen… 

      

 



 
 

Ondertussen worden ook de muziekinstrumenten even uitgeprobeerd!  

 

 

In de keuken worden de voorbereidingen getroffen voor het avondeten. Joël heeft gekozen 
voor gebakken aardappelen met sla en een kipschnit-
zel en iedereen was het daarmee eens. Vooraf een 
grote pan tomatensoep waar we twee dagen mee 
doen. Stefan helpt in de keuken met de soep en bin-
nen de kortste keren staat er een heerlijke maaltijd op 
tafel die weer schoon op gaat.  

 

 

 

 

 

Daarna koffie of thee met een 
koekje; we sluiten de avond weer af 
met een drankje en chipjes. Er wordt 
volop gelachen, we hebben het naar 
onze zin!   

 

 

  



 
 

3e dag – zondag 7 augustus 2022 

Om half tien zitten we aan het ontbijt, dit keer met een gebakken eitje! We maken ook 
meteen een lunchpakket, omdat we lang op pad zullen zijn deze dag. Eerst maar eens koffie 
met gebak, het is tenslotte zondag!  

 

Daarna vertrekken we naar de dierentuin in Kleve. Het is weliswaar in Duitsland, maar toch 
dichtbij. Met z’n allen de bus in! Onderweg oefenen we alvast wat dierengeluiden (vooral de 
zeehondengeluiden en apengeluiden doen we graag na, daar hebben we erg om gelachen!)  

 

 

In de dierentuin zijn geen heel grote dieren zoals olifanten en tijgers, maar wel veel 
bijzondere kleine dieren. Dwergotters, zeehonden, poolvossen, lama’s en alpaca’s en zelfs 
een kameel.  

Bijzonder in deze dierentuin is dat je heel veel dieren hier mag voeren. Sommigen vinden dit 
in het begin een beetje eng, dat gesabbel in je handen, maar het is toch wel heel erg leuk. Er 
zijn ook mooie vogels, de zijdereiger, de witkopadelaar en verschillende soorten buizerds. De 
witte sneeuwuil is heel bijzonder en ook het stekelvarken.  

  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

  



 
 

We drinken een lekker drankje op het terras van de dierentuin en eten onze boterhammen 
op. Jammer dat er zoveel wespen zijn, maar gelukkig worden we niet gestoken. 

 

 

We kopen nog wat souvenirs en gaan dan terug 
naar huis waar we beginnen met het eten. Mark 
helpt vandaag mee en we eten wraps. We doen 
alle groenten in kleine bakjes zodat de tafel er heel 
gezellig uit ziet en iedereen zijn eigen wrap kan 
maken met wat je lekker vindt. Wel moeilijk eten 
die wraps, alles valt op het bord!  

Mark en Jantine hebben nog een watergevecht na 
het eten, daar moeten we erg om lachen met z’n 
allen!  

 

 

Na het eten spelen we kwartet en memory 
(gelukkig had Stefan zijn Freek Vonk Memory en 
Beekse Bergen kwartet mee!). Joël gaat nog 
even sjoelen, Anika gaat verder met Diamond 
Painting, Mark belt even met zijn zus en Rutger 
zit tevreden muziek te luisteren op de tablet.  

 



 
 

4e dag – maandag 8 augustus 2022 

Na het ontbijt heeft Annika een verrassing die heel goed in deze Hollandse Hits-week past. 
Ze heeft een bingo gemaakt waarbij de deelnemers liedjes te horen krijgen en de zanger of 
zangeres aan moeten kruisen op hun bingokaart. Wie het eerste een rijtje vol heeft mag een 
prijsje uitzoeken.  

Linda is heel snel; als ze maar 
een paar tonen hoort herkent ze 
het liedje meestal al! We zingen 
lekker mee en iedereen heeft 2x 
bingo en wint dan ook mooie 
prijzen! Ook de bingo-kaarten 
mogen mee naar huis. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de bingo spelen Linda, Stefan en 
Annika nog een potje badminton.  

  



 
 

Na de lunch vertrekken we naar het 
Watermuseum in Arnhem. Het is druk op de weg 
bij Arnhem, want de oude brug over de Rijn, die 
tegenwoordig John Frostbrug heet, is afgesloten. 
Omrijden dus, maar we komen er.  

Het watermuseum ziet er prachtig uit, vooral van 
binnen, maar helaas hadden we iets meer van de 
inhoud verwacht. Er was veel leeswerk en er 
worden erg veel technische zaken besproken.  

 

We deden een speurtocht door het museum 
waarbij we allemaal dieren moesten zoeken. 
Met als laatste in de speurtocht de ijsbeer, die 
zat goed verstopt, maar we hebben hem 
gevonden! 

  

 

 

 

 

Na het museum drinken we wat op een terrasje want het is nog steeds prachtig weer. Op 
het terras krijgen we van de meneer toastjes met brie en kleine frikadelletjes! Smullen! 

 



 
 

 

Die avond wilden we graag op de pannenkoekenboot in Nijmegen gaan eten, maar 
uitgerekend vanaf deze dag, vaart de boot niet meer in verband met de lage waterstand in 
de Waal. Dat is jammer natuurlijk, maar gelukkig vinden we nog iets anders leuks. We gaan 
pannenkoeken eten bij de Thornsche Molen in Persingen. Net zo lekker! Heerlijk buiten 
gegeten en een ijsje toe.  

’s Avonds ontdekken Mark en Joël het rek met verkleedkleren dat al de hele week in de 
woonkamer staat en ze trekken de gekste dingen aan. Dat werkt aanstekelijk want binnen de 
kortste keren is iedereen verkleed en dat zorgt voor grote hilariteit en lachbuien. We krijgen 
er maar geen genoeg van! Het wordt laat vanavond maar voor 12 uur ligt iedereen in bed. 

 

 



 
 

 5e dag – dinsdag 9 augustus 2022 

Laat in bed; laat uit bed. Mark was wel al erg vroeg op en heeft alvast de hele tafel gedekt! 
Vanmorgen zijn sommigen wat later maar om half tien zitten we samen weer aan het 
ontbijt. Daarna drinken we koffie met een gebakje in het chique hotel ‘t Spijker in Berg en 
Dal. Gelukkig is er nog genoeg appelgebak, want dat willen we allemaal wel.  

 

 

 

We lunchen weer even thuis, en daarna vertrekken we 
naar het openluchtzwembad de Goffert. Daar hebben ze 
meerdere zwembaden, een grote gele glijbaan en 2 
duikplanken.  

Anika en Rutger genieten in het ondiepe water, ze 
genieten er zichtbaar van. Rutger kan geen genoeg 
krijgen van het zeefje in het water! Joël, Stefan en Mark 
willen direct van de glijbaan! En dat doen ze daarna nog 
-tig keer. Linda wil even aftasten, maar gaat ook nog 2x 
keer mee van de glijbaan, samen met Annika. Stefan, 
Mark en Ad  gaan zelfs ook nog van de duikplank!  

  



 
 

   

   

  



 
 

Na al dat zwemmen hebben we honger gekregen. We eten pizza in een restaurant in de 
buurt, waarvan iedereen lekker zit te smullen. Speciaal voor ons maken ze zelfs pizza met 
ananas! We nemen nog een overheerlijk Italiaans ijsje toe. Annika doet nog wat 
boodschappen met hulp van Stefan en Mark (bedankt voor jullie hulp!).  

 

Thuis drinken we koffie of thee. Deze avond hadden we eigenlijk bedacht om een disco te 
doen, maar daar zijn de meesten van ons eigenlijk toch iets te moe voor, dus we beslissen 
om de disco te verplaatsen naar morgenvroeg. In plaats daarvan spelen we een potje 
memory en genieten we van muziek. 

 

 

 

  



 
 

6e dag – woensdag 10 augustus 2022 

Na het ontbijt is het tijd voor de disco! We vinden het wel een beetje gek om een disco in de 
ochtend te doen, maar omdat het vakantie is, doen we dat gewoon toch! We trekken iets 
leuks aan uit het verkleedrek en dansen de polonaise; springen van links naar rechts op 
muziek van de Snollebollekes en we zingen luidkeels mee met Suzan en Freek.  

 

 

  



 
 

Mooi dat we nog even kunnen oefenen met zingen en dansen, want vandaag is natuurlijk 
ook de grote dag: vandaag staan de muziekopnames op het programma! Hier hebben we het 
de hele week al over gehad en naar uitgekeken. Iedereen heeft de kans gekregen om na te 
denken over welk liedje ze zullen zingen en dat hebben wij doorgegeven aan Urias, de 
opnameleider in Nijmegen. Sommigen willen graag in tweetallen zingen en anderen willen 
alleen iets zingen. We willen ook graag een liedje met z’n allen zingen, maar we vinden het 
moeilijk te beslissen welke dat moet zijn. Als echte artiesten willen we ook nog graag 
verkleed naar de studio, dus iedereen die wil, zoekt iets moois uit het verkleedrek om aan te 
trekken.  

Op een lege maag kunnen we niet zingen, dus we lunchen eerst nog even thuis met een 
lekker broodje knakworst! Na de lunch zijn we mooi op tijd bij Urias. De opnames vinden 
plaats in een soort kelder van een groot gebouw waar het gelukkig lekker koel is.  

Na koffie/thee/fris of water gaan we dan toch echt beginnen.  

Linda en Stefan met het liedje: “De overkant” van Suzan en Freek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna wordt het liedje van Rutger opgenomen, de “Kabouterdans” van Kabouter Plop. 
Mark helpt hem en zingt mee!  

  



 
 

Daarna neemt Mark alleen het liedje van de Gebroeders Ko op: 

 “Toeter op mijn waterscooter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joël en Anika nemen ook samen een liedje op 
van Suzan en Freek: “Als het avond is”, 
waarna Joël ook nog even solo wilt zingen 
met “Lekke tuub”.  

         

 

 

 

  



 
 

Als afsluiter zingen we allemaal “Zwemmen in Bacardi Lemon” van Mart Hoogkamer. Dat 
hebben we in de Elegast ook al een aantal keren gedaan, dus die kunnen we allemaal lekker 
goed meezingen! 

 

  



 
 

Buiten bij de studio maken we een groepsfoto en drinken we nog even iets lekker fris sapje. 
Dat kunnen we wel gebruiken na al dat zingen! 

 

 

 

 



 
 

Eenmaal thuis spelen we een potje Yahtzee (Linda wint!). Tussendoor koelen we lekker af 
met een stuk watermeloen en wat snoepjes. We krijgen van Karin, ons aanspreekpunt in de 
Elegast, de sleutels zodat we het hele gebouw, en dat is erg groot, kunnen bekijken. Vooral 
de kapel of kerk maakt een overweldigende indruk. Het is er helemaal, maar dan ook hele-
maal, leeg. Aan de wanden zijn grote witte platen bevestigd met schijnwerpers aan het pla-
fond. Op deze manier kunnen er exposities gehouden worden en daar is dit uitermate ge-
schikt voor.  

Omdat het de laatste avond is, eten we nóg een keer buiten de deur waarbij vooral 
hamburgers met frietjes in trek zijn. Linda kiest voor saté en Mark neemt nog een keer zo’n 
overheerlijke pannenkoek. Eenmaal thuis, beginnen we met het pakken van de koffers want 
de vakantie zit er bijna op. We delen de vakantieherinneringen uit onder het genot van een 
drankje en wat chipjes. Iedereen mag ook een placemat, medaille en bingokaart mee naar 
huis! 

 

’s Nachts wordt het voor de eerste keer onrustig tussen de slapers in de chambrettes. 
Zouden het de spanningen zijn dat iedereen morgen weer naar huis gaat? Uiteindelijk valt 
iedereen toch in slaap.  

7e dag – donderdag 11 augustus 2022 

We staan wat vroeger op, want om 10 uur moeten wij vertrekken. We ontbijten samen (met 
een lekker croissantje!) en daarna maken we alles schoon en vertrekklaar. Dat lukt goed. Om 
half tien zijn de moeder en broer van Rutger en de zus van Mark er om hen op te halen. Even 
later komt de vader van Linda zijn dochter ophalen. We drinken nog even koffie en dan 
vertrekken we allemaal. Het is jammer dat de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn dicht is. Dit 
noodzaakt ons een stuk om te rijden maar in Zwolle kunnen we Joël afzetten, in Heerenveen 
Stefan en in Leeuwarden Anika. Iedereen kijkt terug op een fijne vakantie waarin we 
ontzettend veel hebben gelachen samen!  

  



 
 

Wist je dat: 

• Mark dikwijls zo’n lachbui heeft dat hij de tranen uit zijn ogen moet vegen. 

• Joël enorm veel liedjes kent en er heel veel mee kan zingen maar Suzan en 
Freek zijn toch echt favoriet. 

• Linda echt geniet van zingen en dansen, en er ook van genoot dat knuffel Jet 
met ons mee op vakantie was.   

• Anika het met iedereen heel gezellig had, maar er ook van genoot om uren 
bezig te zijn met diamond painting. 

• Rutger erg genoten heeft achter zijn tablet met liedjes en plaatjes.  

• Stefan altijd in een opperbeste stemming is, maar ook erg nieuwsgierig en 
(naar eigen zeggen) regelmatig heeft zitten “zwetsen”  

• Mark en Stefan echte lolbroeken zijn  

• Anika en Linda lekker kunnen meegiechelen 

• Joël elke dag aan tafel bij het eten een gebed begeleidde en daarnaast een 
groot liefhebber van sjoelen is. 

• Linda heel erg hulpvaardig is in de keuken en daarnaast ook erg lief is voor 
andere vakantiegangers. 

• Rutger echt heeft zitten genieten in het zwembad en geen genoeg kreeg van 
de emmer en het zeefje in het water. 

• Mark voorstelde om “knoflooksaussoep” te eten, waar we allemaal erg om 
hebben moeten lachen. 

• Anika heel goed is in het spelletje memory en 2x heeft gewonnen. 

• Stefan een beroemde acteur is en op vakantie 3 dames ten huwelijk heeft 
gevraagd (of heb je hier zitten zwetsen Stefan...?)  

• Joël, Mark en Stefan hebben zitten sjansen met een aantal dames op het 
terras in Nijmegen en dat die dames dat eigenlijk wel leuk vonden. 

• Er ook meer dan genoeg andere liefdesverklaringen waren binnen de groep. 

• De hele groep de hele week duidelijk heeft laten merken dat ze het enorm 
naar hun zin hadden. 

• We allemaal ontzettend veel gelachen hebben, vooral bij het verkleden, maar 
ook op het terras en in de bus. 

• De hele groep heel lekker kan eten. Ze lusten alles en de pan gaat elke avond 
leeg.  

• De hele groep van muziek en van dansen houdt. We hebben dikwijls samen 
gezongen, gedanst en de polonaise gelopen. 
 

 

 

Vakantiegangers: Linda, Joël, Stefan, Mark, Anika en Rutger 

Begeleiders: Ad, Jantine en Annika 

 


