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Deelnemers: 

Dorrit ( de kunstenares) 

Rinie (de gentleman) 

Bernadette (de attente) 

Erwin (de stoere man) 

Elzelien (weet van elke beroemdheid of hij leeft of overleden is) 

Begeleiding: 

Jan (de chauffeur) 

Erminia (de kok en fotograaf) 

Maik (de wegwijzer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag 7 juni 2019 (dag 1) 

 

Jan, Erminia en Maik hadden al om 08.00 uur afgesproken om het vertrek met de mensen 

van Tendens voor te bereiden. Vanaf 08.45 kwamen de eerste deelnemers binnen (Rinie was 

de eerste) en om 10.00 uur precies konden we vertrekken. 

Het busje was volgeladen met alle boodschappen voor de reis en de bagage van iedereen. 

Om 10.45 stonden we in de eerste file en eigenlijk bleef het tot Hamburg voortdurend file 

rijden. Onze chauffeur Jan bracht ons toch steeds verder. Maar het kostte veel tijd. 

Uiteindelijk waren we pas na 18.00 uur Hamburg gepasseerd en we zijn toen gestopt om iets 

te eten. Na Hamburg waren de files op en redelijk snel bereikten we de Deens grens, waar 

we ons paspoort moesten laten zien aan een bevallige douaneagente. Dat is toch wel iets 

heel bijzonders in deze tijd. 

Na wat gezoek in het donker konden we de huisjes vinden. Uiteindelijk waren we rond half 

één geïnstalleerd in de huisjes en konden we gaan slapen. Het kostte nog enige tijd om het 

snurken te regelen, maar om half twee sliepen we. 

Ondanks de lange reis bleef de stemming prima en het was natuurlijk ook wel een avontuur 

om zo lang in het busje te zitten en een echte grenscontrole mee te maken. 

 

 

 

                         



 

Zaterdag 8 juni 2019 (dag 2) 

Na een laat ontbijt maakten we een strandwandeling, we konden zelfs met de rolstoelen op 

het strand en als het niet te koud was geweest zelfs in het water. We lunchten in de zon bij 

de huisjes en gingen daarna boodschappen doen in Grenaa. 

Jammer genoeg waren de meeste winkels gesloten , zodat we niet konden shoppen. Maar 

we hebben in het stadje rondgekeken en komen hier toch dinsdag weer terug en dan zijn de 

winkels open.  

‘s Avonds hadden Erminia en Jan een heerlijke barbecue gemaakt. Bijna alles werd 

opgegeten  en voldaan gingen we vroeg naar bed om morgen op tijd op te staan voor ons 

bezoek aan Legoland. 

 

 

 

 

         



  

Zondag 9 juni 2019 (dag 3) 

 

We hadden afgesproken vroeg op te staan, maar Jan dacht dat we nog een uur eerder 

hadden afgesproken, zodat iedereen al om half acht aan het ontbijt zat. 

Daardoor waren we mooi op tijd in Legoland, zodat er nog geen lange rijen waren en we vrij 

snel naar binnen konden. We zijn rondgewandeld door het hele park en hebben ook een 

aantal attracties bezocht. Het was fijn dat de attractie werd stilgelegd, zodat we vanuit de 

rolstoel rustig konden instappen. Nou ja, rustig: Erwin nam vanuit zijn rolstoel een snoekduik 

in het bootje, zodat Jan bijna overboord viel. Dorit en Erminia hebben een aantal attracties 

bezocht, die de rest toch te eng vond. 

We zijn natuurlijk door de ministad gelopen, waar alles van Lego is gebouwd. Kopenhagen 

en Amsterdam hebben we gezien in miniatuur. In de 3D- film kregen we ook nog 

waterdruppels op ons hoofd ! 

In het aquarium zagen we de meest wonderlijke vissen en liepen door een tunnel waarbij de 

vissen boven ons zwommen. Erminia ging in een soort tunneltje en toen zagen we plotseling 

haar hoofd in het aquarium. 

De Legoland toren bracht ons hoog boven Legoland, zodat we het hele park van boven 

konden zien. Als laatste bezochten we een geweldig riddergevecht. 

Maar dat was nog niet het einde van ons bezoek. De afsluiting was een geweldig buffet, met 

heel veel keus voor iedereen, waarvan je kon eten zoveel je wilde. Dat was precies wat de 

groep wel wilde en sommigen vulden hun bord wel drie of vier keer. Ook kon je net zoveel 

drankjes nemen als je wilde.  

Moe en tevreden reden we terug naar de huisjes, waar de meesten direct naar bed gingen. 

Een paar volhouders hebben nog naar Portugal-Nederland gekeken. Jammer dat Nederland 

verloor.  

 

                                               



Maandag 10 juni 2019 (dag 4) 

 

Vandaag hebben we een rustdag genomen. Dat was ook wel nodig na de vermoeienissen 

van gister.

 

We zijn laat opgestaan en naar het strand gewandeld. Toen we terugkwamen hebben we 

geluncht met tomaten-kippensoep en een knakworst op brood. Het bleek dat Jan niet van 

tomatensoep houdt, maar wel van knakworst. 

‘s Middags zijn Dorrit, Bernadette, Erminia en Maik nog een langere wandeling langs het 

strand gaan maken. Dat was niet zonder gevaar, want Bernadette en Erminia belandden op 

het zand. We hebben bijzondere schelpen en stenen verzameld. 

Voor het avondeten had Erminia heerlijke macaroni met ratatouille gemaakt. Bijna alles ging 

op en tevreden gingen we naar bed. 

                     

  



Dinsdag 11 juni 2019 ( dag 5) 

 

Vandaag zijn we naar het Kattegatcentrum gegaan. Dat is vlakbij de huisjes, zodat we niet 

extra vroeg moesten opstaan.  

Bij het centrum aangekomen bleek er een waarschuwingslampje van ons busje te branden. 

Jan heeft contact opgenomen en gelukkig bleek het niet erg te zijn. 

In het Kattegatcentrum hebben we vissen gezien, die hier in de omgeving voorkomen, maar 

ook zeepaardjes, gigantische haaien en echt gevaarlijke vissen zoals de pijlstaartrog, die wel 

leek te vliegen door het aquarium.  Dat alles was al prachtig, maar het speciale hier was dat 

je vissen ook kon aaien. De vissen schenen dat leuk te vinden, want ze zwommen zo naar je 

hand toe om aangeraakt te worden. Een rog aaien is echt speciaal, een beetje ruwe huid, 

zoals schuurpapier. 

Buiten hebben we gezien hoe de zeehonden gevoederd werden en daarna gingen we 

lunchen in de huisjes met het restje macaroni, worstjes, karbonades, eieren en brood. 

Heerlijk. 

Na de lunch gingen we weer naar Grenaa, waar we nu wel konden shoppen. Er zijn veel 

souvenirs gekocht en we hebben de middag afgesloten in een Italiaans café met een lekker 

drankje. We hebben ook het kerkje bezocht. Jan heeft voor Elzelien speciaal de deuren 

opengemaakt. 

Weer thuis hebben Jan, Erminia en Maik chili con carne gemaakt, dat viel bij iedereen in de 

smaak, vooral bij Rinie, die zich echt moest inhouden om niet te blijven eten. Als toetje 

hadden we kleine yoghurtjes, die er ook goed in gingen. 

Na het eten wilden we koffie zetten, maar plotseling viel de elektriciteit uit. Eerst dachten 

we dat dat in het hele park zo was, maar het bleek alleen huisje 25 te zijn. De receptie 

gebeld en na wat verder bellen, kwam er een elektricien aan. Hij kwam er niet uit en er 

kwamen nog twee collega’s om hem te helpen (mooie jongen vonden de dames) . 

Uiteindelijk werkte bijna alles weer, maar de heren zouden morgen terugkomen om het 

definitief te repareren.     

                                           



Woensdag 12 juni 2019 (dag 6) 

Na alle opwinding van gisteravond had iedereen prima geslapen. Het werd een laat en 

feestelijk ontbijt. We hadden slingers opgehangen, want Dorrit werd vandaag 40 jaar. 

Daarna zijn we weer naar het strand gegaan. Toen we terug kwamen, hebben we Dorrit 

toegezongen en namens de hele groep heeft ze twee Deense vlaggetjes gekregen en twee 

kaarten. Rinie was zo attent om zelf nog een cadeautje te geven. We aten heerlijke taart. 

Later gingen we lunchen met de rest van onze braadworsten, Deens brood en een restje chili 

con carne. Het was de laatste lunch in onze huisjes, dus alles moest op. 

Na de lunch zijn Erwin, Dorrit, Bernadette, Eminia en Maik naar het dorpje gelopen om nog 

wat boodschappen te doen. Handig was het om de rolstoel van Erwin als lastwagen te 

gebruiken. Rinie en Elzelien bleven thuis en gingen voetbal kijken: USA-Thailand 13-0! 

Onderweg naar het dorp kwamen we een hardloper tegen, pas toen hij vlakbij was 

herkenden we Jan, die even een rondje ging hardlopen. 

Bij het avondeten hadden we kip met sauzen, puree en salade. Een echte kiepkerrie volgens 

Erminia. Als toetje hebben we alles wat nog over was gebruikt. 

 

 

 

 

                  



Donderdag 13 juni 2019 (dag 7) 

 

Vandaag gaan we weer op pad. Naar Ebeltoft en het Fregatten Jylland bezoeken. Voor de 

heenweg hebben we een toeristische route gekozen, dwars door het platteland en de 

duinen. We zagen schitterende velden met klaprozen en kwamen langs een mooi kasteel. 

In Ebeltoft reden we eerst langs een restaurant waar we wilden gaan eten, maar dat bleek 

niet toegankelijk met rolstoelen. Daarna gingen we naar het fregat Jutland. Een gigantisch 

houten zeilschip, maar ook met een stoomaandrijving. Het schip is in 1864 gebouwd en 

heeft als oorlogsschip aan de slag om Helgoland meegedaan. Je kon de gaten nog zien waar 

de kanonskogels ingeslagen waren. We kregen een indruk hoe het leven op zo’n schip was.  

We aten onze meegebrachte lunchpakketten op het terrein bij het schip. Eminia had 

natuurlijk weer voor allerlei lekkers gezorgd.  

Daarna liepen we het stadje in. Heuvelachtig en kasseien. Rinie bleef even achter. Maik heeft 

hem later met de rolstoel van Erwin opgehaald. Maik heeft spierballen gekregen van het 

duwen van de rolstoelen. We hebben het stadje bekeken, ijs gegeten en koffie gedronken. 

Tot slot gingen we eten in een restaurant. Een Giant burger voor Jan en Erwin, biefstuk voor 

Elzelien en Bernadette, zalm voor Eminia, calamaris voor Dorrit, kipburger voor Rinie en fish 

and chips voor Maik. Alles ging op.  

Met het busje terug naar de huisjes en vroeg naar bed, want morgen vroeg op. 

 

 

        

                                                       

   

                                                         

 

 

 

 

 



14 juni 2019 ( dag 8) 

 

Vandaag vroeg op. Want we moeten ver rijden. Ruim voor de afgesproken tijd van 07.00 uur 

was iedereen aan het ontbijt. Door de spanning had vrijwel iedereen niet zo goed geslapen. 

Alle bagage weer in de bus. De resten van onze boodschappen achtergelaten voor de groep 

die vanavond komt. En om 07.15 uur reden we weg. 

De terugreis ging veel sneller dan de heenreis. Geen grenscontrole, nauwelijks files en 

Erminia had natuurlijk weer gezorgd dat we voldoende te eten en te drinken hadden in het 

busje. Om 17. 15 uur parkeerden we bij Tendens in Arnhem, waar Miranda en Marja ons 

opwachtten. We hebben nog wat nagepraat, patat en ijs gegeten en toen werd iedereen 

opgehaald. 

Het einde van een mooie vakantieweek.  

 

 

 

 

 



En ja, dan blijven er nog veel foto’s over. Een selectie 

 

      

                    

       

    

 



         

           


