
21 tot 28 juni 2019 

Salland Lemele 

De Imminkhoeve, huis de Brink 

 

 

Gasten waren 

 

           Joke     Annie     Marga  

 

Regien    Tonny     Angela   

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Begeleiders waren 

 

         Tiny                           Thea 

  



Vrijdag de 21e juni, op de langste dag van het jaar, vertrekken we met zijn vijven, Angela, Marga, Annie, Tiny 

en Thea naar Lemele.  

Het is een flink eind rijden, maar rond 2 uur 

rijden we de parkeerplaats van de Imminkhoeve 

op. We zoeken alvast de kamers op en pakken de 

koffers uit. Even later komen ook Tonnie en Joke 

en nog iets later Regien binnen. We zijn 

compleet!  

We gebruiken de rest van de middag om wat 

kennis met elkaar te maken, en alvast wat 

ideetjes te horen voor de boodschappen: er 

wordt een lange boodschappenlijst gemaakt en 

morgen gaan we met zijn allen een heleboel bij de 

Jumbo kopen!  

 

Na de eenvoudige soep met brood en yoghurt 

met aardbeien maaltijd maken we nog een 

wandelingetje over het terrein. We 

zien wat andere gasten, een 

winkeltje, mooie paden, grasvelden en 

een koe! Na nog een kopje koffie of 

thee bij “Goede Tijden, Slechte 

Tijden”, en daarna een glaasje fris 

(zonder chips!) bij “the Voice of 

Holland” sluiten we de eerste dag af. 

Iedereen vertrekt achter elkaar aan 

naar haar bed. Nadat ook Joke’s bed 

uiteindelijk op de goede plaats stond 

(en het hoofdeind om hoog ging in 

plaats van het voeteneind!) konden 

Tiny en Thea ook lekker gaan slapen.   

Het was nu al gezellig en het belooft 

een mooie week te worden. Ook de 

weersvoorspellingen zijn prima, 

misschien wel wat té mooi: het wordt 

misschien wel 35 graden!!! 

 

  



Zaterdagmorgen 22 juni is het mooi weer.  

We zouden uitslapen tot half 10, maar alleen Angela hield zich daaraan. Alle anderen waren al vroeg wakker en 

na de was- en douchebeurten konden we ontbijten. Er was nog niet voor iedereen het lekkerste brood, maar dat 

zouden we later bij de Jumbo regelen. Toen Angela eindelijk wakker was en onder de douche was geweest, kon 

zij d’r ontbijt nemen en wij nog een kop koffie.  

Nadat alles weer was opgeruimd gingen we naar de 

Jumbo in Den Ham, een kwartiertje met de bus. 

Alle dozen en tassen bij elkaar gezocht en de bus 

in: even zoeken wie waar en wie eerst of laatst er in 

moest, maar uiteindelijk kunnen we vertrekken. Het 

is leuk om met dit mooie weer een stukje te rijden.  

In de winkel werken we ons uitgebreide 

boodschappenbriefje af, maar er zijn natuurlijk nog 

veel meer lekkere dingen die we graag mee 

willen nemen, maar we stoppen met inladen als de 

boodschappenkar helemaal vol is.  

Alles moet natuurlijk ook mee kunnen naar Lemele, 

en we gaan vast nog wel een keer wat halen deze 

week.   

Thuisgekomen past alles precies in de koelkast, 

alleen alle flessen wijn, advocaat en 

toastjes moeten ernaast staan.  

We maken kadetjes met kaas, vlees en pindakaas, en eten dit lekker buiten op. Glaasje karnemelk of optimel 

erbij en de lunch was weer compleet.  

 

We doen nog rustig een spelletje Uno 

en Mikado met zijn viertjes, terwijl de 

andere vier even een power-napje 

doen.  

 

Marga heeft lekker zitten breien maar 

haar bolletje wol zit in de knoop. Tiny 

helpt. 

 

 

 

Als iedereen weer uitgerust is, wandelen we naar de zorgboerderij 

500 meter verderop, we lopen per ongeluk de verkeerde kant op, en komen 

dus niet bij de boerderij uit! Maar we zien wel een hele grote ijsco staan!!  

 

We genieten 

allemaal van 

een klein 

ijsje, wat 

toch best wel 

groot blijkt 

te zijn. 

Alleen Annie 

is flink en 

neemt geen 

ijsco.  



Om 5 uur starten we met groente snijden voor de macaroni en sla. Omdat iedereen heel goed meehielp was die 

klus zo geklaard. Alles in de pan met het gehakt en de saus en we hadden een heerlijke maaltijd! Als toetje 

mocht iedereen kiezen: aardbeienvla, yoghurt, vanillevla, aardbeien of een mix daarvan, LEKKERRRR!  

 

Na het eten maken Annie, Tonnie en Tiny nog even een wandelingetje over het terrein en duiken de speeltuin in. 

En een lol dat ze hadden! Kijk maar naar de foto’s! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de koffie en thee nemen we nog het 

beloofde glaasje alcohol met de beloofde chips en vertrekken naar onze slaapkamers.  



Zondagmorgen 23 juni, doen we weer rustig aan, het is uiteindelijk weekend en al vroeg warm. We ontbijten 

met zijn allen uitgebreid (behalve Angela, die weer lekker lang uitslaapt!) en drinken buiten onder de parasol 

koffie, met een gevulde koek.  

Ondertussen zetten Tiny en Thea het badje op en vullen het met een paar emmers koud water, zodat het water 

in de loop van de dag wat op kan warmen in de zon.  

We lunchen op het grote terras onder het zonnescherm 

met lekkere broodjes, kaas, vlees, komkommer en 

aardbeien. We genieten van het lekkere weer, ook al is 

het warm. De komende dagen wordt nog veel warmer weer 

voorspeld: tot 38 graden!!!  

’s Middags rijden we met de bus naar de kinderboerderij 

in Ommen, waar we kippen, pauwen, ezels, geiten en 

honingbijen zien. We drinken even een glaasje fris bij 

het restaurantje en kunnen meteen allemaal even 

plassen. We kijken nog even in de stal bij de kuikentjes, 

de cavia’s en een mopperig varken, maar omdat het daar 

zo stinkt gaan we gauw weer naar de bus.  

We rijden een rondje langs de Vecht en door het bos 

naar Hellendoorn met de airco op de hoogste stand.   

In Hellendoorn eten we heerlijke 

pannenkoeken bij het 

Pannenkoekenrestaurant Marle. Iedereen 

eet zijn grote pannenkoek met spek, kaas 

of appel helemaal op, Regien had zelfs een 

heeeele grote met spek, kaas, ui en 

champignons. Een toetje paste er echt niet 

meer bij! We rijden met onze volle buiken 

weer terug naar de Imminkhoeve. 

 

 

 

 

 

 

 

Regien, Marga en Thea proberen op het 

terras het water van het badje alvast even, 

maar het voelt nog wel erg koud  aan de 

voeten!  We drinken nog wat koffie en thee 

en onze dagelijkse borrel en dan is ook deze 

dag weer voorbij. Het was weer gezellig!  

  

  



Maandag 24 juni is de voorspelling 29 graden en heel veel zon!!! Wij gaan weer op stap.  

We vertrekken om half 11 naar de bloemenpluktuin de Dolle Deel van Marleen in 

Hoonhorst bij Dalfsen. We plukken 2 grote bossen bloemen met duizendschonen, 

korenbloemen, oostindische kers en blauwe lissen, we krijgen een emmertje met water 

mee zodat ze niet verdrogen 

in de warme bus.  

We krijgen nog een glas 

drinken, Marga en Thea gaan 

nog even 

schommelen 

en dan 

rijden en 

stappen we 

weer in de 

bus, op weg 

naar de 

picknick. 

We hadden 

de broodjes 

thuis al gesmeerd. We rijden een heel stuk rond maar vinden, maar geen 

bankje in de schaduw, en in de zon is veel te warm. 

Uiteindelijk komen we bij een grote 

parkeerplaats van een restaurant, en er 

zijn grote, hoge bomen! Thea leent een 

paar stoelen van het terras van het 

restaurant zodat we lekker zittend in 

de schaduw ons broodje kunnen eten, we 

genieten er extra van!  

Na de lunch weer in de auto naar 

Ommen, om ansichtkaarten te kopen, 

iedereen (behalve Angela) koopt een 

hele stapel met postzegels. Daarna nog 

even naar de Intertoys voor stiften 

voor Joke, het Kruidvat voor Regien en 

Tonnie, en de Hema voor Annie. Nog een 

echte winkelmiddag, en dat vinden alle 8 

vrouwen leuk, zelfs met de tropische 

warmte. We gaan gezellig een drankje 

op een terras drinken en dan nog even langs de Jumbo voor de nodige boodschappen. Als we thuis komen gaan we 

even in het badje op het terras. Angela en Regien spuiten elkaar nat met een Supersoaker en Tonnie, Joke, 

Annie en Marga gooien met waterballonnen. Iedereen 

wordt een beetje nat, maar dat is met dit weer 

helemaal niet erg!  

Vanavond eten we asperge- of mosterdsoep, 

maaltijdsalade (weer door  Regien en Joke flink 

meegeholpen met snijden!) en een lekker toetje. 

 ’s Avonds na 

de koffie de 

beloofde 

toostjes bij 

de borrel! 

Iedereen 

geniet, het 

kan niet op!!!  



Dinsdag 25 juni. Het wordt heel erg warm, zo’n 34 graden, dus we nemen een erg rustig dagje en gaan er niet 

op uit. We slapen allemaal uit, pas om halfnegen rolt de eerste gast haar bed uit, Tonnie natuurlijk!!  

 

We zouden nog even naar de zorgboerderij lopen, maar die is dicht: alle varkens staan onder de douche om af te 

koelen, ook voor hen is het te warm!  

 

We ontbijten uitgebreid en drinken daarna koffie op het grote terras, waar het nog een heel klein beetje waait. 

De laatste ansichtkaarten worden geschreven en kunnen in het kleine winkeltje meteen op de post.  

 

Ze hebben ook nog allerlei leuke kleine souvenirtjes en sommigen kopen wat voor zussen en broers:  

- Joke een paar boerenbont bekers. 

- Annie jam en klompjes, 

- Marga een lieve konijnen-knuffel, 

- Regien een flamingo-mok, 

- Tonnie een schattig Delfts blauw zoenend stel. 

- Angela hoefde niets te kopen.  

 

We lunchen weer lekker buiten, maar daarna is het toch echt te warm buiten, we gaan lekker binnen zitten tv 

kijken, daar is het tenminste een klein beetje koeler…voor de thee maar weer even naar buiten, maar het is 

inmiddels 33 graden!! Veel te warm voor ons, dus we gaan binnen een spelletje mens erger je niet spelen, Marga 

haar pionnetjes worden er steeds af gegooid, en alle anderen lukt het niet om voor 6 uur binnen te komen, dus 

we kunnen het niet afspelen.  

 

Om 6 uur hebben we 

afgesproken op het grote 

terras van het restaurant, 

lekker in de schaduw. We 

krijgen patat met appelmoes 

en we mogen kiezen tussen 

kroket, frikandel of 

kipnuggets. Er komen ook nog 4 

sausjes op tafel!! En als toetje 

krijgt iedereen nog een 

minisorbet!! Iedereen geniet!  

 

Op ons eigen terras hebben we 

nog net tijd voor koffie, 

voordat de voetbalwedstrijd 

Nederland-Japan begint, en 

die willen we heel graag zien! 

Sommigen doen alvast hun pyjama aan, zodat 

ze na de wedstrijd zo hun bed in kunnen 

stappen. Een borrel erbij en gezellig met zijn 

allen kijken. Een mooie wedstrijd met in de 

laatste 5 minuten een strafschop die Joke, 

Annie en Regien het liefst zelf hadden 

genomen! De volgende wedstrijd tegen Italië 

moeten we thuis maar weer zien. We liggen 

wat laat in bed, maar dat was het wel waard!!!   



Woensdag 26 juni lijkt het een stukje koeler te worden, gelukkig!! Want gisteren was het wel erg warm!  

Vanwege de voetbalwedstrijd gisteravond was iedereen laat op, zelfs Joke werd pas om 9 uur wakker!!  

Na het ontbijt pakken we een terrasje, dat 

hadden we nog tegoed. Bij de buren blijken ze 

heel lekker appelgebak te hebben, en samen met 

de koffie of cappuccino laten we ons dat goed 

smaken! Angela hoeft helemaal geen lunch meer, 

zo groot en lekker was het appelgebak. Alle 

anderen hoeven ook maar één boterham met een 

glaasje karnemelk of optimel, zodat we mooi op 

tijd kunnen vertrekken naar de rondvaartboot in 

Ommen. We kopen kaartjes en maken eerst nog 

een wandelingetje, omdat het nog wat vroeg is om 

meteen op de boot te gaan. Als we terugkomen 

moeten we nog even wachten, maar dan mogen we 

aan boord: Regien en Joke samen met nog een 

paar rolstoelers eerst, en daarna mogen Angela, 

Tonnie, Marga en Annie er op wandelen. Wel een 

beetje spannend op zo’n smalle plank, maar het lukt allemaal met hulp van de kapitein zonder in het water 

terecht te komen.  

 

We varen een stuk over de Vecht en krijgen 

ondertussen wat uitleg over de omgeving, maar wij 

kijken zelf wel naar de campings, koeien en ganzen die 

aan de wal zijn. Onderweg krijgen we nog wat te 

drinken. We genieten weer volop, maar zijn ook weer 

blij om terug te zijn na anderhalf uur.  

  



Terug in de Imminkhoeve hebben we nog net tijd om een half uurtje bij te komen, maar dan komt er al iemand 

onze barbecue brengen met een hele kar vol vlees, rauwkost, 

stokbrood, sausjes, 2 puddingen en een fruitschaal.  

 

 

 

 

 

We eten en eten 

en genieten maar krijgen het niet op, zó veel kan zelfs Regien niet op! 

Geen probleem: morgen hebben we kliekjesdag en dan komt het vast 

goed van pas!  

Eigenlijk hoeven we de hele avond niets meer, maar na de koffie past 

de borrel er wel weer gewoon in: Angela haar advocaat met slagroom, 

Joke haar notenwijn, Regien haar alcoholvrije biertje, Annie, Tonnie en 

Marga een glaasje witte wijn. Proost!!  

En daarna lekker op tijd naar bed!  

  

  



Donderdag 27 juni lijkt het een stuk koeler, ineens weer de lange broek aan en vest mee.  

Onder het uitgebreide ontbijt beginnen Marga en Regien alvast te bedenken hoe ze hun koffer inpakken voor de 

terugreis. Regien heeft hem al wel 5 keer in- en uitgepakt en de kleren voor vrijdag liggen al lang klaar!  

Maar eerst gaan we nog wat leuks doen! We wandelen in een klein half uurtje naar Zorgboerderij Aan ’t 

Zandeinde van Gerdy en Anneke. Dát ziet er leuk uit!! Gerdy vertelt ons eerst een heleboel over de varkens, 

biggetjes en alle andere beesten op de boerderij. 

Daarna mogen we de varkens voeren met eikeltjes, ze vinden het allemaal heel lekker en vechten bijna om de 

eikeltjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan 

maken we 

kennis 

met 

Hugo, de 

beer (het 

manne-

tjesvar-

ken) en 

de papa 

van heel veel biggetjes.  

Hugo is zo tam dat ie uit je hand kan eten, maar hij is wel heel groot….  

Daarna drinken we gezellig koffie, Tonnie mag helpen inschenken en 

dat kan ze hartstikke goed, want dat is ook altijd haar werk 

geweest. Na de koffie kijken we eerst nog bij de hele kleine 

biggetjes en daarna gaan we naar boer Bas 

in het cavia-huis.  

Hij laat ons een punk cavia en baby-

caviaatjes zien. We mogen ze even aaien!  

 



 



We kijken nog heel even bij de paarden en duiven, en dan wandelen we weer naar huis, want we moeten al weer 

pillen innemen en een broodje eten. We hebben ook nog een lekker restje meloen en aardbeien van de barbecue 

van gisteren.  

Na de lunch willen we 

allemaal heel graag nog 

even winkelen, maar eerst 

maar even een klein 

middagslaapje. Om half 3 

vertrekken we naar 

Nijverdal waar in elk geval een Action is, en dát is 

winkelen! We zigzaggen door de winkel en kopen bijna 

allemaal wat. Joke nagellak en pennen, Regien thee en 

cappuccino voor Betsy, Tonnie een armbandje en 

nagellak, Annie heel veel oorbellen en nootjes, Marga 

een opschrijfboekje en Angela spaart haar geld 

alweer uit!  

Als we terugrijden in de bus zingen we allemaal 

keihard mee met de Zangeres Zonder Naam die net op de radio is. Mexicooooooooh….  

De kleren voor morgen worden alvast klaargelegd en de koffers zover mogelijk ingepakt.  

’s Avonds hebben we een kliekjesmaaltijd, de helft van de barbecue van gisteren, samen met wat toostjes met 

kruidenboter en appelmoes.  

We genieten en eten eindelijk eens niet te veel, zodat we ons al weer kunnen verheugen op de laatste borrel met 

chips!!  

Tonnie en Regien maken met Thea nog een wandelingetje naar de glasbak en dan drinken we nog een kop koffie 

of thee met zijn allen.  

De verwachte diploma’s kunnen nog net voor “Goede Tijden” uitgereikt worden. Iedereen is geslaagd voor deze 

week! Op elk diploma staat een persoonlijke noot, allemaal natuurlijk positief, want niemand was vervelend, 

niemand heeft gezeurd over de hitte of als ergens iets niet helemaal goed ging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marga, Tonny, Angela en Thea hebben de avond afgesloten met dansen. 

 

  



Leuk dat jullie allemaal zeggen dat je nog wel een paar dagen had willen blijven. Sommigen geven zelfs aan dat 

ze volgend jaar met dezelfde groep, met dezelfde begeleiding weer naar dezelfde locatie zouden willen…  

 

Het was een supergezellige week en ondanks het hete weer hebben we nog best veel gedaan en heel erg lekker 

gegeten en gedronken! We hebben heel veel grapjes gemaakt, zijn ondeugend geweest, hebben ontzettend 

gelachen, ook veel gepraat. We hebben stukjes gewandeld, gevaren, gewinkeld en in de bus gezeten. En wij, Tiny 

en Thea, hebben van de eerste tot de laatste minuut met jullie genoten. Jullie waren een topgroep en wat ons 

betreft mogen jullie volgend jaar allemaal weer mee!!  

Na de borrel met chips duiken we voor de laatste keer ons bed in: morgen op tijd op, want de taxi’s voor Regien, 

Joke en Tonnie komen al om 10 uur, en iets later gaan de anderen met de bus terug naar Arnhem. 

 

Vrijdagmorgen 28 juni is iedereen al om half 8 wakker, want nu gaan we écht weer vertrekken! We douchen 

vroeg en ontbijten ook op tijd.  

Iedereen is wat onrustig, maar gelukkig biedt de tv weer uitkomst. Tiny en Thea helpen de koffers dicht te 

doen (en dat gaat vooral bij Annie en Marga niet echt gemakkelijk met alle cadeautjes), ruimen de kamers en 

keuken verder op, en dan is het zomaar 10 uur en staat de taxi voor Tonnie en Joke klaar. 

Ietsjes later is het ook voor Regien tijd om het taxibusje in te rijden. We knuffelen en zwaaien voor de laatste 

keer naar elkaar en ruimen de laatste spullen op.  

Een half uurtje later zijn Marga, Annie, Angela, Tiny en Thea ook zo ver en rijden we via een mooie route weer 

naar Arnhem. Nog even tanken en dan komen we aan bij Tendens, waar de mensen van kantoor ons verwelkomen. 

Iedereen wordt van koffie voorzien en na een uurtje is iedereen na een dikke knuffel vertrokken.  

’s Avonds dromen we ieder in ons eigen bed van de geweldige reis naar Lemele!! Tot ziens allemaal!!  

 

Groetjes, Tiny en Thea.  

 


