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Deelnemers:      Begeleiding: 
 

Gaatse      Emmy 

Gerrit       Gabe 

Niels       Jeffrey 

Remco 

Roel 

Thimo 

 

  



Inleiding 
 
Accommodatie:  

Landal waterparc Veluwemeer 

Leuvenumse beek 1 Biddinghuizen 

Huisnummer: 1039 

 
 

 
  



Vrijdag 2 september: 
 
Om 12 uur hebben Emmy en Jeffrey bij Kijlstra in Drachten afgesproken, zodat 

voordat de vakantiegangers opgehaald gaan worden, de eerste boodschappen 

gedaan konden worden. Nadat wij de boodschappen hadden gekocht zijn wij 

beginnen te rijden naar Leeuwarden.  

 

Toen wij net op de snelweg naar Leeuwarden reden kregen wij te maken met 

langzaam rijdend verkeer, wegens wegwerkzaamheden. Hierdoor kwamen wij te laat 

bij de eerste opstap plek in Leeuwarden. In Leeuwarden moesten wij Gaatse, 

Remco, Roel en Niels ophalen. 

 

Nadat wij iedereen in de bus hadden en de bagage in de kofferbak hadden geladen, 

zijn wij verder gereden naar Heerenveen. Onderweg naar Heerenveen weer 

langzaam rijdend verkeer. Nadat Gerrit en Thimo ingestapt waren en de bagage in 

hadden geladen gingen wij met volle moed en met veel plezier op weg naar 

Biddinghuizen. 

 

Op de Ketelbrug kwamen wij voor het eerst in de file, daar hebben wij 3 uur aan tijd 

verloren. Nadat wij eindelijk van de Ketelbrug af waren, konden wij eventjes lekker 

doorrijden. Maar dit was maar heel even, want toen kwamen wij weer in de file.  

We hoefden nog maar 9 kilometer te rijden, maar stonden weer 2 uur in de file. het 

was ondertussen 18:00 uur. Dus hebben wij eerst maar aan de kant van de weg 

even gestopt om te eten en te drinken. 

 

Na de korte pauze konden wij in 1 keer doorrijden naar onze vakantie bestemming. 

Wij zijn pas om 19:30 uur aangekomen. Iedereen was blij en tevreden dat wij er 

waren.  

 

Iedereen was het er over eens dat het een lange vervelende rit was. Maar wij 

hebben erg veel lol en plezier gehad tijdens de heenreis. 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zaterdag 3 september: 
 

 

Om half 9  werd iedereen geroepen door Emmy en Jeffrey om op te staan.  

Daarna hebben wij allemaal ontbeten en hebben sommigen zich lekker gedouched 

en de andere hebben zich alleen opgefrist.  

 

In de ochtend hadden wij allemaal tijd voor ons zelf. 

Het enige wat wij in de ochtend hadden gedaan hadden was ansichtkaarten kopen 

om te versturen.  Om half 1 zijn wij vertrokken naar Dronten, daar zijn wij naar het: 

Mechanisch Erfgoed Centrum geweest. 

 

In dit museum waren allemaal oude motoren, auto’s ook was er een gedeelte 

speciaal ingericht voor muziek, computers en elektronica. 

 

Buiten bij de ingang stond een limousine waar wij in mochten zitten en wij zijn er met 

de groep op de foto gekomen. 

 

Nadat wij bij het museum weg zijn gegaan, hebben wij een gebakje gehaald bij de 

Intratuin in Lelystad, omdat het bijna op de route lag naar het huisje. En ook omdat, 

wij zin in iets hadden toen wij bij het museum weg zijn gereden.



 
  



Zondag 4 september: 

  
Vandaag kon iedereen even lekker uitslapen voor degene die dat wilden. Want wij 

hadden een rustdag er tussen. Daarom zijn wij bij het huisje gebleven.  

 

In de ochtend hebben Gaatse, Niels en Remco samen met Jeffrey nog een paar 

kaartjes gekocht om naar de familie te sturen. Bij terugkomst bij het huisje hebben 

wij de kaartjes geschreven en ook ‘s middags op de bus gedaan. 

 

Om half 1 kwam Gabe aan bij het vakantiepark.  

Gabe werd direct goed en vrolijk ontvangen door de groep. Daarna hebben wij met 

z’n allen Emmy geholpen om de auto te laden om naar huis te gaan.  

 

Daarna hebben wij gegeten en natuurlijk kwamen daar de grappen en grollen weer 

voorbij.  

 

Na het eten hebben wij gevoetbald met de groep en later hebben Gabe, Gerrit, 

Thimo, Niels & Remco nog gezwommen bij het strand.  

 

Remco en Roel zijn samen met Bollo op de foto gekomen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Maandag 5 september: 
 

Deze ochtend hebben Gabe en Jeffrey iedereen om 8 uur geroepen, omdat wij 

vandaag vroeg op pad gaan.  

Als eerste hebben wij ontbeten en brood gesmeerd om mee te nemen naar het 

Dolfinarium. Na het ontbijt hebben sommigen nog even snel gedouched of opgefrist.  

 

Om half 10 zijn wij in de bus gestapt naar harderwijk. Waar wij tot 15:00 uur zijn 

gebleven. 

 

In het dolfinarium zijn wij naar veel shows geweest van oa: dolfijnen, walrussen, 

haaien en roggen & zeehonden. Het was een schitterende belevenis voor iedereen 

en iedereen heeft ervan genoten.  

 

Toen wij bij het dolfinarium weg gingen, heeft Gabe nog snel even boodschappen 

gedaan en zijn wij met z’n allen naar het huisje gegaan. 

 

Bij terugkomst bij het huisje, was het etenstijd. De groep was verdeeld, want de ene 

helft had Gabe geholpen met het klaarmaken van het eten en de andere helft had 

Jeffrey geholpen met de tafel. Wij hadden deze avond aardappelen, vlees, sla, rode 

kool & appelmoes.  

 

Na het avondeten is er gevoetbald door Gerrit, Gabe, Gaatse, Thimo Remco, Niels 

en Jeffrey. 

 

 

 

 

 



 

  



 

Dinsdag 6 september: 
 

 

Deze ochtend hebben Gabe en Jeffrey iedereen om 8 uur geroepen, omdat wij 

vandaag weer vroeg op pad gaan. Na het eten hebben wij brood gesmeerd om mee 

te nemen, omdat wij de hele dag weg blijven.  

 

Vandaag zijn wij naar Aviodrome in Lelystad geweest. Dit was heel erg interessant, 

want iedereen keek zijn ogen uit. De vliegtuigen die er stonden waren vanaf de 

eerste tot de toekomst. Er was erg veel interesse voor het hele museum, omdat het 

groot, maar ook leerzaam was.  

 

Nadat wij bij Aviodrome weg reden, zijn wij naar een belevenissenbos geweest in 

lelystad. Bij dit belevenissenbos kon je over boomstammen lopen, zwemmen en 

lekker van de natuur genieten.  

 

Toen wij bij het belevenissenbos weg reden, zijn wij eerst naar het huisje gegaan om 

ons op te frissen en van kleding te wisselen.  

 

Na het omkleden zijn wij uit eten geweest bij Hans en Grietje, een 

pannenkoekenhuis met als aankleding dat je in het sprookje bent beland. 

De namen van de pannenkoeken hadden ook sprookjesachtige namen.  

Het eten smaakte erg lekker en na het eten hadden wij lekker ijs na.  

 

 



 
 

  



 

Woensdag 7 september: 
 

Vandaag was het de grote dag voor Remco, omdat hij jarig was. Natuurlijk konden 

wij het niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  Daarom lieten wij iedereen uitslapen, 

voor de personen die dit wilden.  

 

Rond half 11 zijn wij vertrokken naar Elburg. Dit is een stadje waar je nog in de 

oudheid loopt. Als je vanaf de haven het stadje in loopt, dan loop je onder de 

stadspoort langs die Napoleon had laten bouwen. Het was erg mooi om er doorheen 

te lopen. Ook hebben wij nog een paar souvenirs gekocht in Elburg.  

 

Na het kopen van souvenirs zijn wij naar de rondvaartboot gelopen, want die lag 

inmiddels al klaar in de haven. Bij deze rondvaartboot hadden wij een rondvaart van 

90 minuten op het Veluwemeer. Tijdens de rondvaart kregen wij informatie van de 

kapitein. Ook mocht je in de stuurhut kijken. Er was voor de hele groep gebak en 

heeft Remco zijn cadeau’s gekregen. 

 

Na de rondvaartboot zijn wij teruggegaan naar het huisje.  

Voor het eten hebben Jeffrey, Gerrit, Remco, Thimo en Niels nog even gezwommen 

Na het eten is Gabe weer met deze jongens gaan zwemmen.  

 

Jeffrey heeft de voorbereiding getroffen voor het verjaardagsfeestje van Remco 

Rond 9 uur kwam de andere groep van Tendens, (die een huisje verder zat) ook nog 

even langs voor het feestje. Er werd gezongen, gedanst en vooral veel lol gemaakt.  

 

 



 

 
 

 
  



 

Donderdag 8 september: 
Om 8 uur hebben Gabe en Jeffrey iedereen geroepen om op te staan.  

Daarna hebben wij allemaal ontbeten  brood gesmeerd om mee te nemen.  

Na het ontbijt hebben sommigen zich lekker gedouched en de andere hebben zich 

alleen opgefrist.  

 

Om half 10 zijn wij in de auto gestapt en zijn wij naar Almere gereden voor de 

Jungle. De jungle was heel erg leuk, omdat er allemaal verschillende dieren 

aanwezig zijn. De dieren liepen uit een van apen tot stinkdieren en van schildpadden 

tot slangen. 

 

Bij de jungle hebben wij  gegeten en na het eten zijn wij de jungle weer ingegaan.  

Er was ook een pratende tempel, waar je echt mee kon spreken. Natuurlijk hebben 

wij de tempel Fries geleerd.  

 

Rond 3 uur zijn wij terug gegaan naar het huisje, waar wij ons even hebben opgefrist 

en of even gedouched.  

 

Om half 5 zijn wij naar het wokrestaurant gereden, omdat de hele groep graag te 

wokken wilde, daar werd de hele week al over gesproken..  

Daarom hebben wij gekozen voor de laatste avond. Het eten was erg lekker en 

iedereen heeft genoten van het eten. Tot 7 uur hebben wij lekker gegeten en met 

een toetje na. Voor de 1 was het een ijsje en voor de andere waren het kleine 

hapjes.  

 

Bij terugkomst bij het huisje hebben Niels, Remco en Roel de koffer al een gedeelte 

ingepakt, zodat het makkelijker was voor de volgende dag.  

Daarna hebben wij de vakantie herinneringen ingevuld. De hele groep was erg 

positief over elkaar en daardoor kwamen de emoties los.  

Het allermooiste was het moment, dat je zag dat iedereen er voor elkaar was om te 

troosten.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 9 september: 
 

De vertrekdag is aangekomen  
 

Om 8 uur hebben Gabe en Jeffrey iedereen geroepen om op te staan een paar 

waren al wakker, maar de anderen moesten wakker gemaakt worden met 

rammelende deksels. Daarna hebben wij allemaal ontbeten  en brood gesmeerd om 

mee te nemen. Na het ontbijt hebben sommigen zich gedouched en de andere 

hebben zich alleen opgefrist.  

 

Na het ontbijt heeft iedereen de koffers ingepakt en hebben wij de bus geladen.  

Gabe heeft het huisje schoongemaakt en Jeffrey heeft de bus geladen voor vertrek.  

 

Om 9:15 uur zijn wij naar de andere groep gegaan om afscheid te nemen en om ze 

een goede terugreis te wensen. Om half 10 zijn wij vertrokken naar Heerenveen 

waar Gerrit en Thimo werden opgehaald, daar moesten wij eerst stoppen. Daarna 

zijn wij doorgereden naar Leeuwarden, want daar werden: Remco, Niels, Gaatse en 

Roel opgehaald. 

 

Gelukkig verliep de reis goed en soepel. Er was een leuke en gezellige sfeer tot het 

laatste moment.  

Tijdens de rit naar huis waren wij het allemaal eens dat wij het als groep heel erg 

naar ons zin hadden en dat wij alweer uitkijken naar de volgende vakantie.  

 

Gabe, Emmy en Jeffrey waren erg blij dat wij jullie mochten begeleiden tijdens deze 

reis en hopen jullie nog een keertje mee te krijgen op 1 van de vakanties. 

 

Namens ons: bedankt voor alles en tot de volgende Tendens vakantie. 

 

 


