
Tendensfakânsje 29 july oant 5 augustus 2022 

 

Gerda sette ús allegear op de foto 

Us gasten binne:  

Annet, Anja, Anna, Connie, John, Sape, Sophia,  

De reislieding wurdt foarme troch: 

 

Joop en Wietske   



Freed 29 july 
 

Joop hellet de bus út Drachten en hellet Wietske dêrmei yn Ljouwert op. Noch in kilometer 

fierder en we binne by it opheljenpunt. 

 

Dêr stappe de earste gasten om 10.45 oere yn de bus. Alteast dat tochten wy en wy wachte 

gewoan, en wachte gewoan en wachte gewoan. Mar doe't der gjinien kaam, belle wy en die it 

bliken dat it skema oars wie. Wy hiene oare fertrektiden krigen as ús gasten. Op it lêst binne 

wy mei fertraging nei Seelân gien. 

It waar is moai en wy binne yn in goed humeur. 

 

  

Underweis yn de bus ite wy ús lunch. Wy hawwe in wiidweidige stop yn Rotterdam. Dêr 

geane wy op besite by Gerda. Gerda is kollega-reislieder fan Joop en Wietske. Se koe dit jier 

net meikomme. Omdat wy by Rotterdam lâns komme dêr't sy wennet, hawwe wy ôfpraat dat 

wy mei har wat drinke en dêr ek nei it húske gean kinne. It is tige gesellich en wy binne ek 

ferwend want we krije net allinnich in drankje mar ek in sûkeladebonbon en bitterballen en in 

iisko mei slachrjemme. It is dus de earste dei al feest en we binne noch net iens yn Seelân! 

 

  

Hjirnei hieden we in foarspoediche reis nei Seelân en ús simmerhûs. 



   

Doe't elkenien in sliepkeamer fûn hie, sieten wy yn 'e keamer dy't moai rom is. Wietske gyng 

doe it iten waarmje. Iten hie se thús al klearmakke. Allinne de snelkookte rys moast hjir 

klearmakke wurde. 

  

Yntusken is Joop begûn mei de stúdzje fan de medisinen. Sape, Anna en Sofia holpen de 

ytenstafels buten fan 'e sinne nei it skaad te ferpleatsen. Yn it skaad mei in bytsje wyn wie it 

dêr in moaie temperatuer. 

   

Nei it iten kamen wy tegearre mei in boadskiplist en Sape skreau alles op. 

Dat wurde swiere tassen as wy alle boadskippen ophelje!  



Sneon 30 juli 

Hjoed wie Joop de earste dy't nei de winkel gie want wy hienen foar alle húskes mar ien rol 

húskepapier. En hy kocht ek lekkere broadsjes, croissantjes en bôle. Wy gienen foar in moai 

moarnsbrochje. 

  

Connie gong har hier foar de mistige spegel kammen. De mannen sieten noch net oan tafel 

foar it moarnsiten, mar se kamen letter der by. 

  

Om't Sape en Sofia moandei 9 jier tegearre binne, geane wy in feestje bouwen. Hjoed 

begjinne wy mei it meitsjen en ophingjen fan in slinger. Omdat Sape 2 meter en 8 sm lang is, 

moat de slinger heech hingje! 

 

 

Span in tou en fold de foldende blêden yn fleurige kleuren yn in trijehoek en plak it mei in 

bytsje lym oer de string.  



 

En jo kinne bûten sitte wylst it noch net heul waarm is. 

Joop hat foar de middei bôle út 'e hân makke en wy ite bûten want gelokkich is it net sa 

waarm as juster. Nei it iten sjitte wy sinnebrân oan en geane wy út om te winkeljen. Wy 

kochten twa winkelkarren fol. Sterke Anna helpt om de swierste dingen te dragen: mei ien 

hân tilt se in krat bier út 'e karre! 

Wy bringe earst de boadskippen thús want guon dingen moatte yn de kuolkast. 

Dan geane we winkeljen yn Renesse. It is dêr drok om't der in protte fakânsjegongers binne. 

We koenen amper in parkearplak fine. Mar úteinlik seach Joop in auto fuortriden en koe ús 

bus op dat plak parkeare.  

Yn it begjin fan Renesse wie der in hiele grutte strânstoel. Sels Sape moat in bytsje groeie om 

yn dy stoel te passen! Mar tegearre mei Sofia koe er der yn. 

 

 

En as jo der ienris yn binne, is it heul lestich om er wer út te kommen! 



    

Yn Renesse rûnen Sofia en Connie noflik earm yn earm. Annet, Anja en Anna kamen ek mei. 

In soad minsken rûnen mei hûnen yn Renesse. Wy hawwe lytse en grutte hûnen sjoen. En 

ûnderweis seach Annet ek twa rôffûgels op in peal sitten. 

    

Hjir rinne we werom nei it parkearplak om de bus werom te sykjen. 

 

    

Nei Renesse binne wy kriskras troch Seelân riden. Joop gie op fjoertoerjacht om't er dat op in 

buordsje lêzen hie. Wy seagen doe ek de dunen. En doe seach Annet ynienen in fjoertoer 

troch de boskjes en se rôp: ‘Sjoch dêr, in fjoertoer!’ 



Hjir binne wy by de fjoertoer, mar wy koenen net tichtby komme, om't it partikulier eigendom 

is. Wietske fotografearre de groep en seach pas letter dat Anna der net wie. Se wie yntusken 

nei in oar plak rûn dêr't se de fjoertoer better sjen koe en makke der in moaie foto fan. En jûns 

gong se oan it bier sunder alcohol. 

 

         

Der wiene ek trije famkes út Goes by de fjoertoer. Se wiene op in deireis nei Renesse. Wy 

hiene in hiel moai petear mei harren. Nei't wy fuort wiene, seagen wy se noch in pear kear op 

'e quad dy't se hierd hiene. 

 

Wy kochten ansichtkaarten yn Renesse: 

Der leit in hiele steapel op tafel en Sape sil noch wol in oere skriuwe fan syn 23 kaarten! 



                                 

Hjir komt it ferslach fan Sape Sloot: (hy typte it sels) 

Gistermiddag zijn wij in rotterdam bij gerda geweest en 

hebben bitterballen met fris en ijs met slagroom gehad 

zaterdagmiddag kaartjes gekocht in Renesse en op terras 

gezeten vuurtoren gezien in Haamstede. ’s Avonds 

heerlijke bami gegeten van wietske en een overheerlijk 

toetje van sophia s avonds is sape weer bezig geweest met 

de kaarten  

Groetjes van sape  

               

Annet lêst alle jûnen it ferslach en fertelt Wietske oft der wat bykomme moat. Jûn wol Sofia 

in part fan it ferslach foarlêze. De oaren harkje wol of net. 

               



Snein 31 Juli  

We koenen der hjoed yn sliepe mar om 9.30 siet elkenien toch oan it moarnsiten. It is hjoed 

gjin sinnige dei, mar it is ek net kâld. Nei it moarnsiten drinke wy kofje en krije in stik koeke 

dat Annet yn moaie dikke plakjes snijd hat. Joop freget om slachrjemme en dat wolle wy 

allegearre op de taart. 

Der is noch in bytsje bami en in heale panne fol mei curry, dy't wy foar it middeis iten 

ferwaarme. Sa ite wy nodelsop om sa te sizzen. Nei de middei geane wy mei de bus in 

rûnlieding. Wy geane nei it strân ek al is it net echt strânwaar. De wyn waait tige hurd, 

benammen wynkrêft seis. 

Fansels moatte wy nei see as wy yn Seelân binne. Wy nimme in jaske mei, want it is miskien 

wol wat kjeld by de see. Allinnich Sape rint yn 'e koarte broek en in shirt. By see set Joop in 

hoed op, oars wurdt syn hier rommelich. 

  

Dizze reis hjit: 'Farske lucht yn Seelân'. No ha wy dat hjoed dien. Jonge, wat wie de wyn 

hurd. En dat wie net it slimste: it sân hat ús sânblaasd. Wy binne krekt skuorpapier wurden, 

hielendal ûnder it sân. John krige wat yn it each en oaren krigen sân yn 'e mûle. No moai dan. 

Mar wy jouwe net op en geane gewoan troch! 

  

Boppe op de dyk sjogge wy de see. Einliks de see yn Seelân! 



  

Wy moasten noch in trep del om op it strân te kommen. Dat wie net maklik want it sân bleau 

te driuwen en dat makke it nochal lestich. Connie doarde amper fan de trep yn it sân te 

stappen, mar mei help fan Joop en Sofia die se it dochs. 

No hjit se: 'Dappere Connie'. 

  

Wy moasten ek noch in bytsje oer it wetter. Gelokkich wie it tige ûndjip. Allinne Sape, Anja 

en John bleauwen der op ús te wachtsjen. 

  

Hjir kinne jo sjen hoe wyld de see wie en hoe dapper Connie by de see stie. 



  

Anna en Joop steane ek by it wetter. Sape en John rinne hân yn hân werom nei de trep. 

  

Op it strân seagen wy moai seewier en skulpen en fearren.  

            

Joop fûn in skelet fan in krab en Annet hold it yn 'e hân. 

 
As we oer de Oosterscheldekering ride sjogge we kiteservers yn see mei prachtich kleurde 

kites.  



 

Sjoch Joop ferbjustere. En sjochst dy hege trep op de eftergrûn? Joop tocht dat wy dy hege 

treppen noch ien kear oprinne soene, mar dat woe net ien mear! Wy seine allegear: ‘Ik bliuw 

noflik yn de bus!’ Doe ried Joop mar wer fierder.  

Wy seagen in supermerk en gongen doe wer winkeljen foar it iten. 

    

Annet seach in lekkere ijsko en Anna rûn mei in swiere tas út de bus nei hûs. 



It dessert is vanille custard en sûkelade custard mei slachrjemme. Jo kinne de slachrjemme der 

sels op spuite. Nei it iten gie Connie de tafels skjin meitsjen. O o, wy ieten wer goed. En sa 

moai gearwurkje, 'echt teamwork' sei Anna. 

Hjirûnder seis foto's dy't Anja makke hat mei har mobyl. 

 

             

Se hat it simmerhûs dêr't wy binne fotografearre en har freondinne Anna dy't mei John op 'e 

bank sit. 

               

De foto fan Connie en Anja is makke troch Anna. Se hawwe in protte wille tegearre dizze 

fakânsje. Wy fine it hiel knap fan Connie dat se sa goed breidzje kin. John sit alle dagen yn 'e 

noflike stoel. 

Op de lêste twa foto’s  binne Sape en Sofia en Anna en Wietske oan it moarnsiten 

De foto's hjirûnder binne fan Anna har mobyl  



                                                   

Hjir is Anna by de see. As jo goed sjogge, kinne jo har twa kear sjen: ien kear yn it echte 

libben en ien kear reflektearre yn it wetter. Op de oare foto kinne jim sjen hoe't it der útseach. 

     

Joop hat de adressen fûn foar de kaarten fan John en no kin John de kaarten skriuwe. Wy 

bestelle de stimpelkoades fia ynternet. Hoe maklik is it dizze dagen!  

Nei it iten lokje wy Sofia en Sape noch efkes nei bûten, want moarn ha wy harren feest. Se 

binne krek 9 jier byinoar. En dat fiere wy fansels. Mar der moatte noch wat ferrassingen 

makke wurde en dêr moatte se noch neat fan witte. 

Anna hat al ballonnen opblaasd en ûnder de trep ferstoppe. No bringe wy se stikem nei 

boppen sadat Sofia se net sjocht as se ynienen fan plan is om te stofsûgjen. Want de stofsûger 

stiet yn de kast dêr't de ballonnen ek stean.  

                      

Oan tafel meitsje Annet, Connie en Anna in moaie tekening foar it feest. Dy tekeningen 

ferbergje wy ek earst mei de ballonnen.  



Moandei 1 augustus 

Wy krigen in sean aai foar it moarnsiten  

Hjoed wie de grutte dei foar Sape en Sofia. Se binne no krekt 9 jier 

tegearre, sa sei John: der moat tute wurde. 

  

We gongen it fieren mei gebak mei kofje. Sape traktearde dêrop. Omdat it moai waar wie, 

sieten wy bûten. 

 



Om't de taart aardich ryk wie, hoegden we dêrnei gjin lunch te hawwen en gongen we mei de 

bus út. We binne nei Veere riden, in moai plakje dêr’t we oer it wetter útsjen koene. 

        

 

        

As Annet en Connie in kessen keapje, sitte de oaren op in bankje en aaie in hûn fan in dame út 

Brabân. Op it terras drinke we wat yn it skaad want it is al aardich waarm. Dan ride wy 

werom nei it strân dêr't wy juster wiene. 

       

Hjoed wie it in stik moaier. En Wietske hat by ûngelok in hiele skewe foto makke dêr't Annet 

noch op stiet. 



En Sape en Joop seagen wat op it strân dat se net fertelle wolle! Mar Annet hat it ek sjoen en 

se sei it allinnich tsjin Wietske en se tinkt dat wat se seit wier is, want se hawwe it twaen ek 

sjoen. Wat it wie bliuwt geheim! 

     

By de pankoekmûne giene wy pankoeken ite om de feestdei fan Sape en Sofia ôf te sluten. 

 

                                         

Dêrnei hawwe wy noch in pear boadskippen dien en doe besocht Wietske daliks werom te 

riden nei it simmerhúske mar we ferlearen yn it grutte park. Sa mei wat bochtige omwegen 

kamen we efkes letter by it hûs oan. Sape en John namen in dûs, Anna die alle boadskippen 

op en Anja en Connie sieten oan it praten op de bank.

  



Tiisdei 2 augustus 

Hjoed binne we nei Neeltje Jans west, it is in grut wetterpark en wy ha ek in boattocht dien. 

 

   

By it binnenkommen seagen wy nei de grutte kaart dy't oan 'e muorre hong. Wy seagen ek in 

seehûn swimmen. 

   

Connie krige in knuffel fan Joop en wy seagen allegear nei de haaien yn it aquarium. 



   

Yn in trein rieden wy om it grutte park hinne. Sofia en Anja hawwe Connie in protte holpen 

mei drege treppen en ek út de trein.Op de steiger fan de toerboat songen wy it ferske 'Ik zie 

een ster'. 

 

   

Op de toerboat sieten wy op it boppedek. Wy seagen de Oosterscheldekering en fûgels en 

seehûnen. 

   

Yn it akwarium seagen wy seehynders, in protte fisken en wy koene roggen petje!  



                    

Dêr kamen Joop en John út de boat fan de wetterglydsbaan. John wie sa grutsk dat er it weage 

hie, dat hy frege de taskôgers om applaus. Sape kaam del op de linker slide. Sape is 4 kear 

delgien, krekt as Wietske en Anna: it binne echte stoere bikkels! 

 

Doe't wy wer thús kamen, gongen Anna en Wietske te boadskipjen. Doe begûnen se macaroni 

te sieren. Omdat Anna hjoed al safolle wurke dien hie, woe se in frije jûn. Se mocht in bad 

nimme mei in bierke! It ultime fakânsjegefoel! 

  



Woansdei 3 augustus 

               

Anja is tige soarchsume foar Connie 

Fannemiddei woene we nei ‘kastiel Haamstede’ mar spitigernôch wie it ticht. En boppedat 

wie it tige waarm: 28 graden. Wy rûnen efkes om 'e slotgrêft en seagen doe in pauw oan 'e 

beam hingjen: En Joop hie foar ús iis kocht en wy mochten as oantinken de leppel meinimme. 

Doe gongen wy mei de airco oan, lûd sjongend yn de bus. Wy ite ierappels, woartels en 

griene earten en in gehaktbal. Sape en Sofia hawwe de ierappels skild en Joop en Sape siede it 

iten. 

        

De neppauw yn 'e beam en Joop mei echt iis 

.  



Tongersdei 4 augustus 

It is wer in waarme dei wurden en dat fernimme wy as wy nei de middei nei minigolf gean. 

Der is net folle skaad en der binne net folle banken om op te sitten. Mar wy sille fanatyk 

wêze. 

 

Anna is de earste dy't sjen lit hoe't it moat en dan slaan wy om de beurt ús bal. Joop skriuwt 

de punten op. Wietske krijt de measte punten omdat se it net sa goed docht. Letter is it biljet 

mei de punten ferlern omdat Joop it fuortblaze litten hat troch de wyn. 

    

By elke baan is d'r in oare hindernis. Soms is it dreech en soms is it net sa slim. 



   

Letter geane wy net mear om de beurt, mar wa't it liket, begjint by de folgjende baan. 

 

   

It is hjir eins folle te waarm en om 2 oere stopje wy om't wy ek nei de merke yn Zierikzee 

wolle. 

   

Op de eftergrûn is de resepsje te sjen. Dêr traktearre Sape op in raket, dat wie moai en koel. 

Tankewol Sape!  



  

Op de merke is it ek waarm. Wy besykje in bytsje yn it skaad te bliuwen. Connie en Wietske 

dogge noch in kamielrace tsjin inoar. Se winne beide ien kear. 

 

   

Dan kin Connie foar twa punten in presintsje kieze en dat wurdt in moai iikhoarntsje. Sape 

wie yn in rit dy't tige hurd draaide. It wie dreech om der in foto fan te meitsjen mar as jo goed 

sjogge kinne jo him op 'e foto sjen. 

 

Spitigernôch wie der gjin achtbaan op de merke want Anna en Wietske woenen der yn. En 

Joop miste it spookhûs. 

 

As wy wer by it simmerhûs komme, pakke wy ús koffers. Anja nimt in lekker bad en Joop en 

Anna dogge de lêste boadskippen. 

 

Jûn ite wy patat, einliks! Mei ek foar eltsenien wat dêr by, frikadel special miskien dêr’t John 

ûnderweis al oer praat hat. 

  



Wat wolle Annet en Wietske noch yn it ferslach hawwe: 

Woansdeitejûn sieten wy bûten yn de tún. Sa waarm wie it net mear. Ynienen hearde Annet 

wat rûzjen yn 'e boskjes. Doe't Wietske de zaklamp fan de mobyl oansloech koene we sjen dat 

it in egel wie! Dat hie Annet dus goed heard. 

Wietske hie ek piipen heard en it die bliken flearmûzen te wêzen. Se fleagen ús oer de holle 

en fongen in protte muggen.  

Earst wie der ek ien heldere stjer. Neffens Joop wie dat Venus, de stjer fan de leafde. It soe 

goed wêze kinne dat it ús krekt boppe de holle wie, want wy beginne dizze wike in protte fan 

elkoar te hâlden. 

Letter koene mear stjerren te sjen wêze. 

Tongersdeitemoarn seagen wy twa rotten. Se ieten fan 'e stikken bôle dy't Sape fan 'e 

bôlekappen makke hie. It wie eins foar de fûgels en de eksters ieten it ek op. Annet seach har 

leafste fûgel op it dak: in grutte meeuw.  

En Joop hjit no seehynder (krekt as dy yn it aquarium). 

Wat hawwe wy dizze wike iten? 

Freed: rys mei hin en griente curry 

Sneon: Bami 

Snein: ierappels mei sla en woarst 

Moandei: útiten by de pannekoekmole mei iis en/of fruit nei 

Tiisdei: macaroni mei spek en bakt aai. 

Woansdei: ierpels, kappers en woartels en gehaktbal 

Tongersdei: Iten ophelje: patat en frikadel special en kroketten en allerhanne sauzen 

 

      



      

Freed 5 augustus 

Opstean, oanklaaie, moarnsiten út 'e hân, set jo bagaazje yn 'e bus, stap yn en gean om 9 oere 

fuort! It slagge allegear. "Wat goed teamwurk," soe Anna sizze.  

     

Gelokkich is it op 'e weromreis net sa waarm en sjogge wy moaie bewolkte loften. Underweis 

ha we picknick hân en op It Hearrenfean in Mc Flurry  

     

Joop hat hjir leard dat je earst in tafelnûmer kieze moatte èn it ophelje en dan je bestelling 

pleatse en Wietske hat fernaam dat je hjir de jiskefet mei in handgreep iepenje. 



Wy begûnen fansels mei te sjongen mei de ferskes dy't Joop op in stôk hie. It lêste liet dat wy 

allegear mei songen en werom we lûdop laken, wiene: 

De Uyl is yn 'e oalje, de Uyl is yn' e oalje, 

koekoek, koekoek, ja Joop moat yn e hoek 

koekoek, koekoek, ja Joop krijt foar de broek 

(Gjin ien kende den Uyl mar elkenien kent Joop, dus laitsje!) 

13.00 oere wiene we sa folle te betiid op It Hearrenfean en dus genôch tiid om in Mac flurry 

te iten by Mc Donalds 

14.00 oere op It Hearrenfean by it stadion waarden Anna en Anja ophelle. 

14.30 wiene we al yn Ljouwert en dêr waarden Sape, Sofia, Annet, John en Connie ophelle. 

Wietske wennet yn de buert en Joop brocht de diskobus (sa hiet er troch de muzyk en it 

sjongen de hiele wike!) werom nei Drachten dêr't syn frou him ophelle. 

Net ferjitte:  

 Dy hege wetterglydbaan 

       

 De trein dêr't wy twa kear yn sieten. 

 It iisleppeltsje. 

 En noch folle mear moaie oantinkens dy't wy hawwe fan dizze wike  

 

                   iisleppeltsje                    

  



Wy tankje ús leave gasten Annet, Anja, Anna, Connie, Sofia, Sape en John foar de prachtige 

wike dy't wy tegearre hienen. 

Wy hawwe in geweldige wike hân, want jo kinne: 

 tige gesellich wêze. 

 elkoar goed helpe 

 in protte sjonge 

 goed laitsje 

 alle iten lekker fine 

 in protte wille hawwe 

 in bytsje prate 

 goed gearwurkje  

 lykas útstapkes meitsje 

 lûd razen yn koar dat jo net foar de tredde kear nei it strân wolle (fanwege alle 

treppen) 

 

En it wie ek in moaie wike omdat: 

 Sofia goed stofsûgje kin 

 Anna kin boadskippen goed dwaan 

 Sape kin ôffal goed sortearje en ôffiere 

 Annet komt goed mei ús oer 

 Connie wie tige dapper mei drege dingen 

 Anja wie tige goed yn it helpen fan Connie 

 John kin yn petear mei elkenien 

 Joop kin goed ride 

 Wietske kin it hier fan Anna en Anja goed kamme 

 

   

IT WIE IN FANTASTYSKE FAKÂNSJE!                     


