
VAKANTIE TEXEL 10-17 AUGUSTUS 2018 

     V1810B     

MET EEN HELE FIJNE GROEP VAKANTIE VRIENDEN 

     

 

    



MET IN DE HOOFDROLLEN : 

Willeke   Robert  Margret     Mieneke 

    

 

Anita   Joop    Michel 

  

Met speciale gastrollen voor : 

Sacha      en  Peter 

  



Voorbereiding : 
Jaja zo‟n reis doe je niet zomaar. Een hele inpaklijst had iedereen thuisgekregen. 

En voordat je die vakantie tas of koffer hebt ingepakt ….. 

Michel had een tas die moest je met z‟n tweeen dragen. Anita had heel veel 

verschillende tassen  en Joop en Mieneke moesten ook nog de rollator mee. 

Robert zijn apneu apparaat. Sacha nam haar map mee waarin ze alles had 

uitgewerkt : reizigers gegevens, excurie mogelijkheden etc. en Peter had alvast 

de eerste boodschappen ingeslagen zodat we bij aankomst de eerste basis al in 

huis hadden. 

 

Vrijdag 10 augustus , eindelijk is het zover, onze vakantie naar Texel begint. 

In Arnhem moeten we om 10 uur al vertrekken dus op tijd van huis. Michel , 

Joop en Margret vertrekken vanaf het kantoor van Tendens in Arnhem. Ook de 

begeleiders van de reis Sacha en Peter zijn mooi op tijd aanwezig. Alle spullen 

worden in de bus geladen met hulp van Ron. Iedereen dringt nog even een 

bakkie en om 10 zegt Peter kom op we gaan op reis. 

We stappen met zijn vijven in de bus en gaan op weg naar Veenendaal om de 

andere vakantie vrienden op te gaan halen. Om kwart voor 11 komen we daar 

aan en Robert staat er al en heeft er ook al heel veel zin in. Tot onze verbazing 



kwamen Willeke en Anita er ook gelijk aan. Die hadden we in Breukelen verwacht 

maar gelukkig kwam was iedereen op tijd en kwam dat ook goed. En er zou die 

dag nog wel wat meer toch nog goed komen maar daarover later meer. 

We konden zo dus mooi onze stop in Breukelen over slaan. Op naar Den Helder 

om onze laatste vakantie vriendin op te halen : Mieneke. Die had ook heel veel 

zin in de vakantie. Van Mieneke ‟s huis naar de boot was het maar 10 minuten en 

door een tip van de PB-er van Mieneke hadden we ook geen last van files naar de 

boot. We stonden mooi vooraan en om 2 uur waren we klaar voor vertrek. 

Allemaal uit de auto en via een hele steile trap naar boven om te kijken naar de 

zee. De meeuwen waren heel brutaal en kwamen heel dichtbij. Sommige pikten 

zelfs het brood uit de handen van de mensen.  

 

De haven van Texel kwam al in zicht en dus gingen we weer naar de auto maar 

………………. Wat was dat nu ……………. De deur aan de zijkant ging niet open. Hoe 

kon dat nu ? we begrepen er niets van , dan maar even wachten voor de bus tot 

de auto‟s aan de zijkant weg waren. Gelukkig kreeg Sacha toen de deur open en 

konden we toch nog van de boot af.  

Daarna naar de Cocksdorp gereden waar ons vakantie huisje staat. Bij de 

receptie waren we best wel snel klaar en we konden het park op. Bij ons huisje 

aangekomen gebeurde het weer ……. Nu ging de achterklep niet open , we 

begrepen er niets van. Peter heeft toen tendens gebeld en ze waren 1 klein 

dingetje vergeten te vertellen : je moet de sleutel twee keer naar links doen …….. 

hèhè gelukkig begrijpen we het nu en konden we onze koffers uitladen. Nadat 

iedereen zijn kamer had „uitgezocht‟ hebben wel lekker koffie en thee gedronken 

met een lekkere koek. 

We moesten nog wel boodschappen doen en Peter ging met Michel, Margret, 

Willeke en Anita de boodschappen halen. Joop, Mieneke, Robert en Sacha bleven 

bij het huisje. Op naar de Plus in de Cocksdorp, maar dat deed heel Texel leek 

het wel. Wat was het druk zeg. Gelukkig hielp iedereen goed mee en had 

iedereen duidelijk zijn eet wensen doorgegeven dus we waren best wel snel 

klaar. 

Alles in de auto geladen en weer terug naar huis. Sacha heeft toen heerlijk 

macaroni met saus gemaakt. Als toetje ook nog vanille en chocolade vla. En wat 

deed iedereen goed zijn best om te helpen !  Daarna hebben we weer koffie 

gezet en een voorstel rondje gedaan, iedereen vertelde van zijn familie , leeftijd, 

werk en hobby‟s. Daarna nog een rondje over wat er allemaal op Texel te doen 

is. Zoveel dat een week gewoon te kort is : schapenboerderij, ijsboerderij, 



zeehonden tocht, havenfeesten, winkelen, bowlen, Ecomare, strand , zelfpluktuin 

, dierentuin, kaas boerderij ….. 

en dan ook nog 2 keer uit eten en 4 terrasjes gaan doen. 

Morgen gaan we de dag rustig beginnen want het was best wel spannend 

vandaag. Maar morgen gaan we zeker weten winkelen en kaarten kopen in Den 

Burg. 

Maar ….. nadat we dit hadden opgeschreven ging er toch nog wat mis. 

Mieneke was zo vast aan het slapen dat ze ging snurken. En ze leek wel 

wereldkampioen snurken. Ja zo kon Margret natuurlijk helemaal niet slapen. Dat 

was even paniek maar gelukkig konden we nog een bed verschuiven naar de 

opslagruimte. Die was namelijk net zo groot als een slaapkamer. Hadden we 

ineens nog een extra slaapkamer en kon Margret 

toch nog een beetje kon slapen. 

 

Hier gelijk wat foto‟s uit en om ons huisje

konijntje 

  
 



 

Zaterdag 11 augustus: een beetje onrustige nacht met veel WC gebruik. 

Het leken de Nederlandse kampioenschappen plassen wel. En ze waren in ieder 

geval 1 ding vergeten in dit huisje : geluid dempende dopjes voor de deuren. 

Kleng beng boem knal ging het vele keren gedurende de nacht. maar uiteindelijk 

was iedereen toch enigszins fris en fruitig aan het ontbijt. 

Na alle regen van gisteren zag het weer er veel beter uit. 

Wel wolken maar ook veel blauw. Eerst lekker ontbijten met 

bolletjes, brood, kaas, vleeswaren, pindakaas en nog veel 

meer. 

Nadat we ook ons lunchpakket hadden gemaakt waren we 

klaar voor de belangrijkste activiteit van deze vakantie : 

WINKELEN. Dus op naar Den Burg.  

De eerste winkel was gelijk raak , daar hebben we alle 

kaarten gekocht met postzegels. Er zaten 3D kaarten bij en 

ook uitklapkaarten.  

 



Verder veel souvenirs gekocht en hebben we de ACTION leeg 

gekocht. 

Den Burg is een erg leuke stad vond iedereen. 

Joop was zijn pet kwijtgeraakt op de boot door de harde wind. 

En we hebben een leuke nieuwe pet voor hem gevonden. 

Losgeslagen vrijgezel !! 

 

Na 2 uur winkelen nog even bij de AH wat boodschappen 

gehaald voor het eten vanavond en gingen we door naar 

Oudeschild.  

 

In Oudeschild waren vandaag de visserijdagen. Dat is het drukste feest van het 

jaar daar. Er was markt, vis roken, muziek etc. 

Gelukkig vonden we op aangeven van Sacha een mooie parkeerplaats lekker 

dichtbij. Veel kraampjes en heel veel mensen ! 

Maar eerst ……….. plassen en daar stonden we weer. Een terugkerende activiteit 

voor de mannen deze vakantie : wachten op plassende vrouwen. 

 

Daarna op naar de jaarmarkt. Sacha en Peter spraken af dat Michel, Margret, 

Anita en Willeke (de lopers) met Sacha de hele markt af zouden gaan. Peter zou 

dan met Robert, Mieneke en Joop op pad gaan. Weer werd er heel veel gekocht 

alleen voor de niet lopers was het wel erg druk 

dus die hebben lekker een extra terrasje gedaan.  

Toen iedereen ”uitgemarkt” was gingen we terug 

naar de bus. We hebben ook de boot nog gezien 

waarmee we de zeehonden tocht gaan doen.  

 

Daarna was de dag nog niet klaar want we gingen 

ook nog even een terrasje doen bij IJs boerderij 

Labora. De Aardbeien knoepert was daar in de aanbieding. Een hele grote wafel 

vol met ijs aardbeien en slagroom. Dat smaakte geweldig zeg. Nou maar toen 

was iedereen wel aan wat rust toe. 



We hebben lekker even ontspannen in het huisje en om half 7 aten we rijst met 

ragout. Peter vroeg wie er nog zin had om even naar het strand te gaan, Michel, 

Margret, Joop en Anita wilden dat wel. 

Dat was maar een paar minuten rijden , langs de vuurtoren en er was een mooie 

grote parkeerplaats. we zijn helemaal naar de zee gelopen , dat was wel een eind 

want het was eb. Peter is nog in de zee gaan staan. Joop was helemaal in de ban 

van de vliegers dus die is niet helemaal mee gelopen. Margret en Anita wel.  

 
 

en de vuurtoren was  

bijna omgevallen , 

gelukkig  was Michel net 

op tijd. 

 

 

 

Toen weer terug naar het huisje voor koffie met gebak. Joop had gebak gekocht 

en trakteerde iedereen. Slagroom en mokka taart waren heerlijk. Joop heeft zelf 

twee stukken op.  

Daarna was de volgende hoofd activiteit van de vakantie : kaarten schrijven. 

Alle kaarten lagen al snel klaar voor verzending, morgen op de bus dan krijgt 

iedereen de kaart snel in de bus. 

Peter had ook voor de dames een schelpen ketting gemaakt. Margret hoefde dat 

niet maar Michel wel en heeft hem ook de hele week gedragen. 

Robert was al vroeg naar bed gegaan en om 10 uur gingen Michel, Mieneke, 

Willeke en Anita ook. De echte nachtbrakers bleven over : Margret en Joop en 

natuurlijk Sacha en Peter. 

Het verslag en de financiën zijn bijgewerkt , alle medicijnen voor vandaag weer 

klaar. De plannen voor morgen weer gesmeed. Dus de dag is klaar, nog even 

uitrusten en dan allemaal lekker slapen en morgen gezond weer op ….toen 

eindelijk Margret ook moe was gingen we (Margret en Peter) ook slapen. Het was 

inmiddels wel 12 uur geworden 

 



Zondag 12 augustus : uitslaap dag. 
nou echt niet , iedereen was nog vroeger wakker dan anders. Alleen Margret niet. 

En het was ook weer een plasrijke nacht geweest. Vooral Mieneke en Anita die 

konden er wat van. 

Dus het werd toch vroeg ontbijten. Om 9 uur gingen de 

bolletjes en croissantjes de oven in en werden de eieren 

gekookt. En om kwart over 9 op ZONDAG al aan het ontbijt. 

Maar het smaakte allemaal wel, ook nog even een 

lunchpakket gemaakt. 

Daarna nog een keer koffie en even rustig zitten nog. 

oh ja en Viktor en zijn vrienden moesten ook nog eten 

natuurlijk (zie foto). Daar zorgde Margret wel voor.  

Vandaag stond op het programma de lego „tentoonstelling‟, erg leuk om de 

bouwwerken te zien. 

Er stond een kermis en een treinbaan en ook een aantal zelf bewegende 

bouwsels. We hebben echt onze ogen uitgekeken, lego is al lang geen 

kinderspeelgoed meer. 

   
Daarna naar de schapenboerderij. Daar was ook heel veel te doen. 

Er waren schapen natuurlijk maar ook geitjes, een stro doolhof, lammetjes , 

cavia‟s, kippen, kuikens en konijnen. 

Ook kregen we nog een demonstratie van hoe honden een kudde schapen 

thuisbrengen en werd er nog een schaap geschoren. We hebben ons 2 uur lang 

heel goed vermaakt. En ook nog een workshop “schaapje maken van wol” 

gedaan. En er was gratis ranja. 

   



  

     

   

Daarna nog boodschappen doen en terug naar het huisje om even bij te komen. 

 

Om 6 uur zijn we weer vertrokken om 

lekkere pizza‟s te gaan eten in de Koog 

bij pizzeria Italia.  

Er was heel veel keuze en nadat iedereen 

zijn keuze had doorgegeven kwamen de 

pizza‟s al snel.  

De pizza‟s waren heerlijk en alle borden 

waren leeg na afloop, dat was 

makkelijker afwassen toch. 

Het toetje deden we thuis om geld uit te sparen voor de volgende keer uit eten. 



 

Daarna in de regen weer terug naar ons huisje en daar hebben we nog een 

heerlijke Tompoes bij de koffie gegeten. Dat smaakte ons allemaal prima.  

Nog even napraten en al snel merkten we dat iedereen best wel een beetje moe 

was van vandaag. 

Oh ja Anita had ook nog even een slecht momentje maar gelukkig ging dat ook 

weer over in het pizza restaurant. Toen we thuis waren heeft ze lekker gedoucht 

en kwam ze weer lekker tot rust. 

Op naar morgen, dan staat Ecomare op het programma. 

  

  



Maandag 13 augustus 
Weer allemaal zo vroeg wakker en veel herrie in de nacht , plassen, deuren hard 

dicht doen. Weer een zware nacht. Ook Anita had het wel wat moeilijk. 

Ze moest erg wennen aan de vele wisselingen gedurende de dag. Peter heeft de 

begeleiding van haar gebeld en zij hebben hele goede tips gegeven hoe we Anita 

weer blij kunnen maken. Dat lukte goed en al heel snel liet ze haar mooie lach 

weer zien. 

Duidelijk aangeven wat er gaat gebeuren en ook als het weer afgelopen is 

was 1 van de tips. Dus dat doe ik hier in het verslag ook maar dan  

Vandaag eerst ontbijten en lunch pakket maken. Daarna rijden we naar Ecomare 

om zeehondjes te gaan bekijken. Dan nog boodschappen doen. 

En vanavond halen we patat en verder met bami schijven, frikadellen en 

bitterballen uit de oven. 

Het weer was deze dag niet best maar gelukkig kun je binnen ook heel veel zien 

in Ecomare. Terrasje gedaan en onze groepsfoto gemaakt, want die hadden 

Sacha en Peter nodig voor de vakantie herinnering maar dat moest nog even een 

verrassing blijven. 

 



 
Wel wat regen gehad vandaag maar we hebben ons heel goed vermaakt. 

Natuurlijk zijn  er ook weer de nodige souvenirs gekocht. Knuffels, oorbellen en 

een ketting. 

    

        



   

  

    

 



   

   

  



Dinsdag 14 augustus 
Vandaag maar rustig aan doen dachten we.  

De groep is best heel divers en de nachten zijn heel bijzonder.  

Een aantal willen en kunnen alles maar ook een paar kunnen niet tegen te veel 

indrukken. En er is heel veel verschillende interesse en de groep splitsen is lastig 

omdat er een paar veel aandacht vragen of nodig hebben. Maar dat zal de pret 

niet drukken, we maken er ook vandaag weer een top vakantie dag van. 

 

Nog even contact gehad met de begeleiding van Anita en al snel was iedereen 

aan het ontbijt. Een lekker gebakken eitje was er vandaag voor iedereen. 

Vandaag stond een rustige dag op het programma maar dat is niet helemaal 

gelukt denk ik (want terwijl ik dit schrijf zit iedereen een beetje uitgeblust op de 

bank tv te kijken) 

 

We begonnen de dag dus met ontbijt en lunch pakketje maken. Daarna reden we 

naar den Burg om wat foto‟s op te halen bij het Kruidvat voor in de vakantie 

herinneringsbril. Ook natuurlijk nog even naar de action, Intertoys en Blokker.  

 

Daarna weer terug naar de auto en op naar de volgende winkel. Vlak bij de 

Cocksdorp was namelijk een winkel waar we elke keer langs reden maar vooral 

Margret en Michel wilden daar zo graag naar toe. En dat bleek terecht want na 

het bezoek aan deze winkel had Margret nog maar 2 euro 85 over. Een shirt en 

veel vogelspulletjes. Toen we eindelijk klaar waren daar (en dat duurde best wel 

lang maar er was ook zoveel te zien) gingen we door naar de vuurtoren.  

 

Dat idee had half Texel ook leek het wel ….en allemaal met de auto.  

Het was namelijk eindelijk lekker zonnig weer geworden en dan is het heerlijk om 

bij het strand te zijn. 

De auto maar gewoon ergens geparkeerd aan de zijkant (gelukkig geen bon 

gekregen) en vandaar gelopen naar de vuurtoren, dat was best nog wel een eind. 

Halverwege een bankje, dus daar wilden Mieneke en Joop wel lekker in de zon 

gaan zitten. Ook Robert vond het wel ver genoeg. 

    

Bij de vuurtoren wilden Margret, Anita, Michel en Sacha wel naar boven lopen. 

153 treden naar boven is wel een eind. Voor Anita en Margret was dat toch wat 

teveel van het goede. Maar Michel en Sacha zijn wel helemaal boven gekomen , 

wat een fantastisch uitzicht hadden ze daar.  

Op deze foto‟s zie je het uitzicht en Michel helemaal bovenop de vuurtoren. 



          
De rest van de groep zat lekker bij Mieneke en Joop in het zonnetje.  

 

Toen we weer samen waren liepen we naar de auto. Afgesproken werd dat er 

straks nog gevliegerd zou worden (Joop had namelijk een vlieger meegenomen) 

maar dat we eerst naar het huisje gingen voor een lekkere bak koffie of thee.  

Daarna gingen Joop, Willeke, Anita, Margret en Peter nog naar het strand om te 

vliegeren (en om weer boodschappen te halen want ze eten en drinken alles op 

hoor).  

Nou wat een wind en Peter was ook geen goede vliegeraar dus de vlieger is maar 

heel even in de lucht geweest. Van al dat lopen door het zand hadden we wel 

dorst gekregen dus Peter trakteerde op milkshakes. 

Daarna nog even naar de super voor de boodschappen en weer terug naar huis. 

daar begon Peter om half 5 met pannenkoeken bakken. Ook Michel en Sacha 

hebben nog pannenkoeken in de lucht omgedraaid. Er is Spek, Kaas, Spek met 

Kaas, banaan en naturel gebakken. 2 hele bergen pannenkoeken werden er 

gebakken en bijna alles is ook opgegaan. Wat konden ze eten zeg. Vooral Robert, 

Michel maar Anita had volgens ons de meeste op. Wat een mooi compliment voor 

Peter was dat. Er is nog een klein stapeltje over maar die eten we morgen lekker 

bij het ontbijt op. 

 
hier waren we net begonnen en dit is nog niet eens 

de helft van wat er gebakken is. (2 kg bloem is er in 

totaal gebruikt) 



een toetje ging er niet meer in ……maar de koffie wel. 

Daarna heeft iedereen nog lekker gedoucht en was het nog even rustig televisie 

kijken voordat de eerste weer lekker naar bed gingen.  

Wat ook heel fijn was vandaag: Anita heeft geweldig genoten heeft en zat weer 

lekker in haar vel.  

 
 

en nog een bus foto 

 



Woensdag 15augustus 
Vandaag wordt het weer een bijzondere dag. 

Eerst met de TX44 op zoek naar zeehonden op het wad en ‟s avonds uit eten bij 

een all-you-can-wok restaurant in de Koog. 

De eerste die niet meer kon slapen was Robert, maar die lag ook al eerste op 

bed. Om 7 uur is hij heel zachtjes naar beneden gegaan. 

Om half acht kwamen er nog een paar en om half 9 zaten we aan het ontbijt  

het lijken wel werkdagen i.p.v. vakantie dagen. 

Maar een ontbijt met pannenkoeken en gebakken eitjes is toch wel een feest. 

Een lunchpakket moest er ook komen voor op de boot. Om 10 uur vertrokken we 

en om even over half 11 stapten we op de boot, de helft op het bovendek en de 

andere helft ging lekker binnen zitten. 

Een boottocht van 2 uur lang en in de haven zagen we al de eerste zeehond, 

maar na een uur zagen we een hele zandbank vol liggen met zeehonden. Daarna 

nog door de marine haven waar een heleboel oorlogsschepen lagen en ook nog 

twee duikboten.  

 

 



 

Duikboten      

Twee veerboten op 1 foto

        



Toen we terug waren ging Margret nog met Sacha een glas omruilen en nadat we 

weer in de bus zaten op naar den Burg om toch nog een paar foto‟s te laten 

printen bij het Kruidvat. 

Daarna op naar ons derde terrasje : weer de ijsboerderij labora. Voor de 

aardbeien knoepert. 

Maar o wee die zit zo vol dat uitgerekend Anita 

weer de pech had dat er aardbeien op haar witte 

broek vielen, vol met rode vlekken. Dat vond ze 

heel vervelend want dat was haar laatste schone 

broek. (dat zei ze maar stiekem had ze nog twee 

schone broeken op haar kamer. Maar iedereen zou 

toch van slag zijn als je witte broek vies wordt).  

Dus was ze erg overstuur en gaf zichzelf de schuld 

en was boos aan het schreeuwen. 

Daar schrok Mieneke weer heel erg van (terwijl 

haar ijsje nog niet op was …) zodat Peter ijs op zijn 

voorhoofd kreeg.  

 

Gelukkig kon Peter, Anita weer een beetje tot 

bedaren brengen. Hij beloofde dat hij haar broek zou schoonmaken. Best wel 

spannend want Peter had geen idee hoe.  

  
 

Geen foto van Joop want helaas lust hij geen ijs.  

Bier lust hij overigens wel hoor. 

 



   

   

Gelukkig was daar internet …. 

kokend water over de vlekken gooien zou het probleem oplossen ….. en ……..Hoe 

bestaat het de aardbei vlekken gingen eruit, wat een geluk. Daarna was Anita 

ook weer een beetje gerustgesteld. Ze kon haar rode broek nog even aan en 

donderdag was de witte wel weer droog. 

Nog even lekker uitgerust in het huisje en dan om half 6 naar de all-you-can-

wok. Nou daar hadden ze wel heel veel eten, je kon zien dat niet iedereen 

gewend was om 2 uur over het eten te doen. Sommige zaten na een half uur al 

vol.  Maar de toetjes en de koffie konden ze dan allemaal wel weer wegwerken. 

Een hele lekkere geslaagde avond maaltijd.  



   

   

     

Om kwart over 8 stapten we allemaal voldaan en best wel moe ons huisje weer 

binnen. Nog even Andre van Duin gekeken en wie goed doet en de eerste gingen 

al lekker slapen. Eerst Robert , daarna Willeke en Mieneke en daarna Anita en 

Michel. om half 11 gingen ook Joop en Sacha te bed en bleven Margret en Peter 

nog even hart van Nederland kijken met een biertje en een wijntje. 

Op naar weer een plas nacht want iedereen heeft weer genoeg gedronken want 

dat was bij de prijs inbegrepen. 

Morgen laatste dag Texel Zoo met roofvogelshow en terrasje. 



Donderdag 16 augustus 
Nu bleef iedereen wel langer liggen waardoor we pas tegen om 9 uur aan het 

ontbijt begonnen. Anita zelfs nog in pyjama.  

Lekker croissantjes en natuurlijk nog steeds pannenkoeken en ook nog gebakken 

ei voor de liefhebbers. 

De broek van Anita waar de aardbeivlekken op zaten was weer helemaal wit. 

Vandaag stond de Texel zoo op het programma maar omdat de roofvogelshow 

pas om 2 uur zou zijn gingen we wat later weg vandaag. Maar eerst ….. er was 

nog steeds geld over (Margret had zelfs nog steeds 50 cent). Dus op naar de 

souvenir winkel. T-shirts voor Michel, Anita en Willeke, ook Sacha en Peter 

hebben nog wat gekocht. 

Daarna naar de dierentuin. En dat was echt een hele leuke dierentuin. Met vogels 

die op je hand kwamen zitten, een mooie roofvogelshow, uilen, vlinders die om 

je heen vlogen , stokstaartjes en nog veel meer. 

Sacha heeft zelfs nog wat extra korting geregeld bij de ingang. Iets meer zelfs 

dan we vooraf hadden afgesproken. Dat konden we mooi gebruiken vandaag om 

de vogels te voeren. Kijk maar naar de foto‟s verderop. 

 

Wel alle kanten op kijken hoor want er is zoveel te zien. 

   

Oh ja Margret heeft haar laatste 50 cent ook nog op kunnen maken. Een zak met 

dennenappels was precies 50 cent. Gelukkig maar want dat laatste geld brandde 

ook in haar zak. Gelukkig is nu echt alles op. 

 



         

  

  



    

       

Joop kreeg last van zijn darmen (misschien de all-you-can-wok?). Dus nadat we 

alles hadden gezien en beleefd gingen we eerst naar huisje om Joop, Robert, 

Mieneke en Sacha thuis te brengen en de rest ging daarna nog boodschappen 

doen. Boontjes, bruine bonen gebakken aardappels een hele grote bak sla en een 

gehaktbal. We hadden veel te veel dachten we maar alles wat er over was : 5 

gekookte aardappels en twee scheppen boontjes. Zelfs het toetje (vanillevla en 

chocolade vla) ging helemaal op. 

Gelukkig was er ook nog een tompoes bij de koffie want anders 

zouden ze vast niet kunnen slapen van de honger. 

     



Laatste avond : de vakantie herinneringen met een toepasselijke tekst voor 

iedereen en natuurlijk de bril met foto‟s 

Het was een geweldig week waarin we vrienden zijn geworden en heel veel 

mooie momenten hebben mogen beleven 

 

Vrijdag 17 augustus 

Onze laatste dag, na een rustige nacht waren we allemaal op tijd wakker. 

Zo vroeg zelfs dat we een boot eerder konden halen dan we gepland hadden. 

Iedereen deed heel erg zijn of haar best en ook vond iedereen het wel een beetje 

jammer dat het weer voorbij was. 

De koffers werden ingeladen, het huisje werd nagekeken en daar gingen we. 

Eerst Mieneke in Den Helder, daarna Anita, Willeke en Robert in Veenendaal en 

tenslotte Margret, Michel en Joop in Arnhem. 

Onderweg toch nog een paar rondjes van de zaak kunnen doen (peter wist van 

geen ophouden).  

We waren veel te vroeg in Arnhem maar we hadden iedereen al gebeld zodat er 

nergens lang gewacht hoefde te worden 

Hieronder nog de vakantie herinneringen. 

 



 

 

 



 

 



 

 



 


