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Tijdens onze vakantie verbleven we in It Sailhûs in Elahuizen in 

Friesland. Onze kamers waren op de 2e verdieping waar we 

mooi uitzicht hadden over een meer. 

We gingen op vakantie met Annette, Aminah en Suzanne als 

begeleiders, de vakantiegangers waren Aart, Paul, Machteld, 

Bram, Wieke en Petra. We vertrokken op vrijdag 26 juli 2019 

en kwamen op 2 augustus 2019 weer terug.  

 

Dag 1 : vrijdag 26 juli 2019 

De eerste dag stapten Bram & Petra op bij het hoofdkantoor 

van Tendens en werden Paul en Aart opgehaald in Veenendaal. 

Wieke kwam met de taxi rechtstreeks en Machteld & Suzanne 

later ook. Doordat we het huisje nog niet in konden hebben we 

eerst gezellig op een terrasje gezeten. Daarna hebben we de 

koffers uitgepakt en zijn we gaan eten. We aten macaroni met 

gehakt en groenten. Na het eten dronken we nog koffie en 

gingen we naar bed. 

 



Dag 2 : zaterdag 27 juli 2019 

De volgende ochtend begonnen we 

met het ontbijt. Annette en Petra 

deden alvast boodschappen. Daarna 

gingen we lekker naar buiten. Op het 

terras was het lekker in de schaduw 

voelde je de frisse wind.  

’s Middags gingen we varen op de 

Beatrix. De Beatrix is een grote 

catamaran van stichting Sailwise met 

Otto als schipper. We voeren een 

rondje over de Friese meren via Heeg. 

Er was een lekker zonnetje, maar er 

was ook genoeg wind! De perfecte 

combinatie voor deze middag. Het was 

heerlijk koel op het water op deze warme dag. 

Tijdens het varen mochten we helpen met het hijsen en laten 

zakken van de zeilen. Daar was aardig wat kracht voor nodig, 

maar met alle krachten samen lukte het. Ook mocht iedereen 

een stuk achter het roer.  

Na onze vaartocht gingen we avondeten. We aten gebakken 

aardappeltjes met snijbonen, worteltjes en schnitzel. Als toetje 

hadden we vla en yoghurt.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Dag 3 : zondag 28 juli 2019 

De zondag begon rustig en de meesten hadden lekker 

uitgeslapen. We hadden een luxe ontbijt met croissantjes en ei.  

Nadat iedereen klaar was vertrokken we met het 

busje naar Stavoren, een stadje aan het 

IJsselmeer. We konden vlak bij het centrum 

parkeren en liepen naar het vrouwtje van 

Stavoren. Een standbeeld van een rijk vrouwtje 

dat op de uitkijk staat voor kooplieden die met 

kostbaarheden terugkomen. Na het vrouwtje te 

hebben bekeken zijn we naar het IJsselmeer 

gewandeld. Als we goed keken konden we 

Enkhuizen aan de overkant zien liggen.  

Hierna hebben we winkeltjes gekeken en 

kaarten gekocht om op te sturen naar huis. Ook 

zijn we bij een souvenirwinkeltje geweest. Terug 

bij het appartement aten we buiten op ons eigen 

terras een ijsje.  

  



’s Avonds gingen we uiteten bij Surinaams eetcafé Ken. Aminah 

komt uit Suriname en kon ons goed helpen met het kiezen van 

gerechten. Veel mensen kozen voor een roti, een soort 

pannenkoek die je gebruikt om de groente op te eten. Ook de 

saté was populair. Het eten was erg lekker, maar ook erg veel. 

Bijna iedereen had meerdere schaaltjes, daarom moesten de 

meesten toch wat laten liggen.  

 

 

  



Dag 4 : maandag 29 juli 2019 

Deze dag hebben we vroeg ontbeten en om 10 uur vertrokken 

we met het busje naar de Aqua Zoo in Leeuwarden. De Aqua 

Zoo is een soort dierentuin met veel verschillende dieren. We 

begonnen met een rondje door het park waarna we naar de 

zeehondensafari gingen. Hierbij gingen we op een trekvlot om 

te zien hoe de zeehonden gevoerd werden. Hier konden we de 

zeehondjes goed bekijken en kregen we informatie van de 

verzorgers. 

 

Hierna hebben we onze broodjes gegeten bij de pinguïns. De 

pinguïns kwamen erg dichtbij het glas en waren met een 

heleboel. Daar kwamen we ook een andere groep tegen van 

Tendens waar voor sommigen ook wat bekenden bij waren.  

  



 

We liepen verder door het park en gingen ook naar de 

zeeleeuwenshow. De zeeleeuwen konden erg hard brullen en 

maakten veel lawaai. We zaten goed vooraan en konden ze erg 

goed zien. 

 



Aan het einde liepen we nog door het winkeltje en hebben 

sommigen een souvenirtje gekocht. We gingen weer met het 

busje naar huis, onderweg deden Annette en Aminah nog snel 

boodschappen.  

 

’s Avonds aten we pannenkoeken met stroop en poedersuiker, 

ze smaakten erg goed! De rest van de avond deden we rustig 

aan.  

  



Dag 5 : dinsdag 30 juli 2019 

Vanmorgen op tijd op gestaan, maar wel rustig aan gedaan. We 

vertrokken naar Sneek. Daar begonnen we bij het Fries 

scheepvaart museum. Een museum met veel oude en nieuwere 

bootjes. Het was erg interessant om te zien hoe boten er 

vroeger uit zagen. Er was ook een speciale VR-bril waarmee het 

net was alsof je in een boot stond wanneer je de bril opzette. 

Dat was in het begin even wennen, maar ook erg leuk. We 

dronken ook nog lekker een kopje koffie of thee. Er was ook 

een stoer kindermuseum met een stoer Vikingschip. 



 

Na het museum zijn we gaan lunchen bij restaurant Stoof. Veel 

namen frietjes met kroket of kroketjes met brood. Ook de tosti 

werd gekozen. Het eten smaakte lekker en met een gevulde 

maag konden we verder op weg naar de winkels. Allereerst 

keken we een souvenirwinkeltje met allemaal Friese dingetjes, 

veel konden hier al iets leuks kopen. Daarna keken we nog bij 

verschillende andere winkeltjes en een kringloopwinkel. 

 



We liepen naar de beroemde waterpoort en watertoren van 

Sneek en dronken daarna nog wat op een terrasje. 

 

Op de terugweg naar het huisje reden we een keer verkeerd, 

waardoor de reis iets langer duurde. Dat was niet erg, want 

ondertussen konden we genieten van het Friese landschap. We 

aten rijst met kip, groente en bruine bonen en gingen daarna 

nog lekker op het terras genieten van de koelte. 

  



Dag 6 : woensdag 31 juli 2019 

Deze dag begon met langzaam opstaan, terwijl Bram en 

Annette al vroeg boodschappen deden. De rest kon lekker 

rustig aan doen. Daarna vertrokken we naar een Indonesisch 

dierenpark Taman Indonesia. Zodra we het park binnenliepen 

was het net alsof we in Indonesië stonden. Het park begon met 

een grote vogelvolière met allerlei verschillende vogels groot en 

klein.  

 



Daarna kwamen we een verzorger tegen die informatie gaf over 

de Ottertjes. We konden zien hoe de otters gevoerd werden en 

later ook de hertjes en eenden.  

We liepen verder rond in de dierentuin en dronken koffie en fris 

op een terrasje.  

’s Avonds aten we salades met stokbrood en kruidenboter. Er 

was een frisse groene salade van ijsbergsla en komkommer en 

er was huzarensalade. Ook waren er lekkere snoeptomaatjes. 

  



De rest van de avond keken we televisie en werd er een 

spelletje Hally Gally gespeeld. Het belletje zorgde nog wel eens 

voor verwarring, maar was vooral ook erg grappig.  

 

  



Dag 7 : donderdag 1 augustus 2019 

Donderdag was alweer onze laatste volledige dag in Friesland. 

We begonnen rustig en vertrokken daarna met het busje naar 

Workum. Een klein havenstadje. We wilden deze laatste dag 

vooral ook nog gaan winkelen. Workum had veel verschillende 

kleine winkeltjes en ook een action en een Kruidvat. Zo werden 

de laatste souvenirs gekocht.   

 

Rond lunchtijd gingen we op een terrasje zitten en namen 

koffie, thee of warme chocolademelk met taart. Er waren grote 

stukken appelgebak, aardbeienvlaai en hazelnoottaartjes. Dat 

smaakte goed! 

De middag gebruikten we om lekker uit te rusten en alvast een 

begin te maken met het inpakken van de spullen. Toen 

vertrokken we om uit eten te gaan. We gingen naar een 

wokrestaurant. Het restaurant had veel verschillende keuzes en 

je kon dingen speciaal voor jou laten wokken. Ook was er 

salade en verschillende Chinese gerechten zoals Foe Yong Hai. 

Ook was er een toetjesbuffet met ijs en andere lekkere dingen. 

Iedereen at meer als genoeg en vond het erg lekker! 

De verdere avond waren we lekker aan het uitbuiken met 

televisie en spelletjes. Ook werd de vakantieherinnering 

uitgereikt. 

 



 

  



Dag 8 : vrijdag 2 augustus 2019 

Daar was alweer de laatste dag. We stonden op tijd op en 

waren vooral druk bezig met inpakken en opruimen. Gelukkig 

hielp iedereen mee en was het al snel klaar. Toen kon het 

afscheid nemen beginnen. Eerst werd Machteld opgehaald en 

daarna Wieke. We vertrokken op weg naar Veenendaal en 

daarna naar het Tendens kantoor in Arnhem. De vakantie was 

helaas echt afgelopen. 

 

Dankjewel voor de gezellige week en wie weet tot een volgende 

keer. 

Vakantiegroet van Suzanne, Aminah en Annette.  

 


