
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendens vakanties 

Reisverslag Biddinghuizen 

3 tot 10 september 2021 
 



 

 

 

Vrijdag 3 september 2021 

Om half twee worden we uitbundig uitgewuifd door een schare aan 
belangstellenden. We hebben nog maar 2 vakantiegangers aan boord, JohnvN 
en Dirk, en 2 reisbegeleiders JohndG en Ad; de andere vakantiegangers komen 
rechtstreeks naar Biddinghuizen. Omdat er 3 Johnnen in ons gezelschap zitten 
schrijven we er een paar letters achter om verschil te maken. We hebben twee 
en een half uur om in Biddinghuizen aan te komen en die hebben we bijna 
nodig. Het is vrijdagmiddag en extreem druk op de weg. Overal files maar het is 
zonnig en we hebben de tijd. Als we bij de entree van het Landal park 
aankomen zijn daar ook Arno, onze 3e vakantieganger, en zijn moeder. Samen 
bekijken we het huis waar we deze week wonen. Daarna arriveren ook JohnN, 
onze 4e vakantieganger, met zijn zus en nichtje. Onze laatste 2 gasten, Henno 
en Arthur, worden door de broer van Arthur gebracht. We zijn compleet. De 
kamers zijn snel verdeeld, de bedden worden al opgemaakt en de koffers 
uitgepakt. Daarna eten we gezellig met zijn achten aan de grote tafel 

  



 

 

Zaterdag 4 september 2021 

We brengen vandaag een bezoek aan Lelystad. Eerst in het centrum de markt 
waar het gezellig druk is. Er worden al kaarten voor het thuisfront gekocht. 
Koffie met gebak bij Bakker Bart. Daarna gaan we naar Batavia Land. Dit 
bestaat uit 3 delen; in de haven ligt een replica van het schip de Batavia uit 
1628. Dan de werf waar men probeert de scheepsbouwkunst uit de 17e eeuw 
na te doen en tenslotte het museum waar vooral Ir. Lely, de planner van de 
Zuiderzeewerken vanaf de Afsluitdijk, wordt herdacht en geëerd. 

 

 

Het schip in de haven is in 1985 nagebouwd aan de hand van gegevens die in 
de loop van de geschiedenis verzameld zijn. Imposant om te zien hoe groot die 
schepen van 400 jaar geleden waren. Maar liefst 2250 m2 aan zeil aan masten 
die uit drie delen bestonden en die op ingenieuze wijze in elkaar staken. 



 

 

Terug op Landal eten we soep en lasagne, die helemaal op gaat en ijs toe. Wij 
zijn dankbare eters. Dirk blijkt een enorme voetbalfan en met vele andere 
kijken we naar de succesvolle wedstrijd van Nederland tegen Montenegro. 

        



        

 

 

 



                           

Zondag 5 september 2021 

Als je in Biddinghuizen op vakantie ben is een bezoek aan Walibi zeer voor de 
hand liggend. We horen dat, ook in verband met corona, de hele week vol zit. 
Dus proberen we vandaag Walibi te boeken en dat lukt. Voor elf uur zijn we al 
op het terrein. We zitten met nog een tweede groep vakantiegangers van 
Tendens op het Landal-terrein en die zitten zonder chauffeur en wij hebben 2 
chauffeurs dus dat lossen we op. Dat we met 2 groepen in Walibi zijn heeft ook 
een voordeel want in beide groepen zijn durvers en mensen die wat minder 
belangstelling hebben  voor snelheid en over de kop gaan.  We mixen de 
groepen. JohnvN en Arno horen bij de durfers en 3 leden uit de andere groep 
sluiten zich bij ons aan om de wat minder spectaculaire attracties te bezoeken 
en die zijn er ook in overvloed.  



 

We beginnen in de “Crazy River” waarbij we achter elkaar gezeten in een 
bootje de helling afvaren en in het water plonsen. Dit is voor sommigen al bijna 
te heftig. Veel meer plezier hebben we in “El Rio Grande”. Samen in een ronde 
boot die ook nog eens ronddraait in wat rustiger water. Dirk praat er 2 dagen 
later nog over. We rijden in een treintje; de “Walibi Express Station” het hele 
Walibi terrein over. De vliegtuigjes in de “Squad’s Stunt Flight” zijn te klein, of 
onze deelnemers zij te groot. In “Le Tour des Jardins” passen ze gelukkig wel in 
deze old timers. Arthur noemt steeds; “Spuiten”, waarbij ik hem niet begrijp 
maar als we bij de “Splash Battle” komen weet ik wat Arthur bedoelt. Vanuit 
een rondrijdende boot kun je met een waterpistool mensen langs de kant nat 
spuiten maar vanaf de kant kun je ook terug spuiten. Arthur is hier niet weg te 
slaan en hij komt ook drijfnat terug. Gelukkig is het lekker weer dus daar heeft 
hij weinig last van. We bezoeken nog wat rustige attracties. “Merlin’s Magic 
Castle” is ook wat eng maar in de “Super Swing” is Henno weer helemaal in zijn 
element. Arno heeft een enorme zak snoep meegenomen en daarmee 
trakteert hij regelmatig de groep. ’s Avonds barbecueën we samen met de 
andere Tendens groep en ook hier gaat alles op. Het weer is zo goed dat we tot 
laat in de avond buiten kunnen zitten. 

 



Maandag 6 september 2021 

Giethoorn is vandaag onze bestemming. We doen dat weer met beide groepen. 
Rondvaart in de wateren in en om Giethoorn.  

 

 



 

En als afronding aan ons bezoek zitten we op een terrasje ket koffie en 
appelgebak. Lekker smullen. 

 

JohnvN is buiten een sjekkie aan het roken.  



 

Als avond eten gaan we met z’n allen pizza’s eten. 

JohnN heeft zich verscholen achter JohnvN. 

 

Dinsdag 7 september 2021 

Vandaag blijven we dicht in de buurt. In Harderwijk bezoeken we het 
Dolfinarium en dat blijkt een groot succes. Niet alleen dolfijnen maar ook 
zeeleeuwen. Ook mochten we vissen aaien.  JohndG gaat als chauffeur, met de 
andere groep mee naar Artis.  ’s Avonds eten we macaroni waarbij Arno Ad in 
de keuken helpt en dat gaat hem heel goed af. Nederland voetbalt vanavond 
tegen Turkije en de 6 – 1 wordt met veel gejuich bekeken. 



 



 

Woensdag 7 september 2021 

Op het Landal-terrein waar we verblijven is ook van alles te doen en daarom 
gaan we er vandaag niet met de bus op uit maar gaan we eerst Midget golfen 
waarbij iedereen zijn uiterste best doet om dat balletje in het gaatje te krijgen 
maar dat is soms verduveld lastig. ’s Middags gaan we naar het zwembad en 
dat is een enorm succes. Het is ook nu prachtig weer en wat is er dan heerlijk 
om een plons te nemen.  

 

JohnN aarzelt ook geen moment en bomt in het water; bommetje is wat te licht 
uitgedrukt.  

 



                             

 

Dirk vindt het water wat koud en nat maar is toch over te halen en zwemt met 
grote slagen heen en weer. Arthur heeft de waterglijbaan ontdekt en doet niets 
anders. Steeds weer omhoog via de trap en omlaag met de glijbaan. Wel 50 
keer zoals hij zelf zegt.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Donderdag 9 september 2021 

Vandaag naar de Apenheul. Fantastische dag. Twee gasten en een leiding van 
de andere groep zijn meegegaan. JohndG is met JohnvN en Arno gaan met de 
andere groep mee naar Slagharen. Ook zij hebben een fantastische dag. Omdat 
het erg rustig is zijn er geen wachtrijen. Heerlijk genieten. Vanavond hebben 
we weer een barbecue met 2 groepen. Even slepen met tafels en stoelen en 
iedereen kan zitten op deze heerlijk warme avond. We krijgen bezoek van 
Miranda van de leiding van Tendens en Roy. Ze hebben gehoord dat we een 
bonte avond organiseren met een echte DJ en daar willen ze bij zijn. 

 

Arno heeft de DJ opgehaald bij de poort van het park. 

 



 

Weer lekker eten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mannen 
van de BBQ 
 



 

 

 

 

 

en natuurlijk hebben 
we leuk gedanst. 
 

 

 

 

 

 

Vrijdag 10 
september 2021 

Vroeg op want om 
10 uur is het vertrek. 
Iedereen helpt goed 
mee om ons huis 
leeg en schoon te 
maken. We nemen 
wel de tijd om voor 

de laatste keer samen te ontbijten en iedereen te laten vertellen wat nou het 
leukste was in deze week. Arno, JohnN en Arthur en Henno worden opgehaald 
en iets over 10 uur vertrekken JohnvN en Dirk, en JohndG en Ad richting 
Arnhem waar we rond 12 uur zijn en welkom worden geheten door Tendens-
werkers. Als Dirk zijn moeder met zijn zus arriveren is de begroeting zeer 
hartelijk. JohnvN is veel nuchterder en gaat met Gert-Jan weer naar huis. 
JohndG en Ad wikkelen nog wat administratieve zaken en een evaluatiegesprek 
af en kunnen ook naar huis na een voor iedereen zonnige en geslaagde 
vakantieweek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


