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De eerste dag - Vrijdag 
In Arnhem was de start van de vakantie voor Feddy, Margriet en de 

begeleiders Engelien, Moniek en Ineke.  

 

Eenmaal op de Barendonk kwamen de andere vier dames Ans, 

Carlien,  Monique en Wieneke. 

 

Het was mooi weer dus lekker buiten op het terras kennis gemaakt  

onder het genot van een kopje koffie of thee.  

  



Na het warm eten een wandeling naar het kabouterbos gemaakt. 

       

                                    

           

Thuis gekomen nog  wat drinken.  

Een ieder was wel moe van de voorbije spannende dag en wilde wel 

naar bed, lekker slapen. 



Zaterdag 
Lekker rustig  aan begonnen met wakker worden, douchen en 

ontbijten. Op het programma staat schilderen voor degene die het 

wil. Hiervoor was een schort of een  oud overhemd meegenomen.       

    

           

Een wilde diamantpainten, een ander ging tekenen en de rest ging 

schilderen waarvan een buiten. 

      



 

Na al die activiteit is het weer eten. 

Na het lunchen werden er bij de receptie kaarten gekocht met 

postzegels zodat de kaarten al bezorgd zijn voor we thuis zijn. 

Als lekkere bezigheid gingen we een ijsje halen. 

Bij terugkomst macaroni gegeten met  kaas en sla en ‘n lekker toetje. 

’s Avonds nog wat drinken en dan is het alweer tijd voor bed.  



Zondag 
Lekker lang uitgeslapen omdat het zondag was. Een ontbijt in de tuin, 

met voor bijna iedereen een gebakken eitje. Na het ontbijt kon er uit 

verschillende activiteiten gekozen worden. Er werden prachtige 

mokken beschilderd. 

   

                 

En wie wilde kon ook nog een happy stone met verfstiften bewerken. 

Deze stenen kun je overal neerleggen en laten oprapen door  

anderen die ze weer ergens anders neerleggen.

 



   

               

Vandaag  gaan we in het pannenkoekenhuis lunchen.  Iedereen kiest 

zijn favoriete pannenkoek, heerlijk. 

    



Op de terugweg de kaarten gepost en weer een ijsje gegeten. 

 

Op de Barendonk wordt er weer verder geknutseld o.a. kralen rijgen.  

 

  



Na de broodmaaltijd gaat een groep naar de boerderij om bij kalfjes 

en de koeien te kijken 
    

  

 

                  

Weer op de Barendonk gaan we verder als crea-bea’s. 

  



Maandag 
Vandaag vroeg van bed, want we gaan naar een kunstenaar die bij de 

beeldentuin in Cuijk speciaal voor ons aanwezig is. 

Jan Bastiaans heeft een mooi verhaal over het zijn van kunstenaar. 

Schilderen doet hij nooit met een kwast maar altijd met sponzen. De 

voorbeelden op tafel waren lege versmolten plastic flessen. Hiervan 

maakt hij foto’s en bewerkt deze in de computer en laat er dan een 

afdruk van maken die opgehangen kan worden.

 

Voor informatie zie :www.kunstinzicht.nl 

 

       



         

         

Buiten was er een beeldentuin met beelden van verschillende 

kunstenaars. 

           



    

 

 

Na de beeldentuin zijn we naar een restaurant gegaan waar we 

heerlijk hebben gegeten. Allemaal het bordje leeg. 

  

In Cuijk zijn we daarna nog wezen shoppen.  



Dinsdag 
Deze dag zijn we heerlijk blijven uitslapen tot een uur of half tien, in 

de pyjama werd er begonnen aan een heerlijk ontbijtje waarbij een 

croissantje werd geserveerd. Terwijl een ieder ging douchen werd de 

tafel gereed gemaakt voor een creativiteit om 11 uur zijn we 

begonnen met het deco-patchen van een koe, dit was eerst scheuren 

van papier en dan het op de spaar-koe plakken.  

Iedereen vond het heel leuk om te doen. Als ze wilden konden ze ook 

nog een doosje beplakken. Dit werd door iedereen gedaan. We zijn 

de hele dag hier mee bezig geweest. Dit was ook een lekkere 

creatieve bezigheid. Een speciale dag ervoor, want het regende de 

hele dag. Tussen de bedrijven door hadden we nog net tijd om een 

tosti  naar binnen te werken. 

 



 

 

 

 



   

        

Dan hebben we wel wat verdient 

Tijd voor wat lekkers …. Ja, n ijsje 

         

 



 

Rond een uur of 18:00 uur aten we een lekkere courgettesoep met 

een warme macaronischotel en een koude macaronisalade gemaakt 

door Monique en Engelien. 

 

Na het eten is iedereen weer begonnen met verschillende creatieve 

bezigheden  Zoals kleuren, puzzelen en diamantpainten, ondertussen 

gaat iedereen één voor één naar bed toe. Morgen weer een nieuwe 

dag  



Woensdag 
De nog niet afgemaakte werkstukken zijn afgemaakt na het ontbijten, 

zodat deze mee naar huis kunnen. 

 

Onder het klussen door de koffers weer wat ingepakt. De breekbare 

spullen wat gecreëerd was in keukenrolpapier ingepakt, zodat het 

hopelijk heel aankomt.  



Buiten geluncht door het laatste fruit enzovoort op te maken.

 

In de bus naar de meneer met de huifkar. Er stonden al twee Friese 

paarden voor te wachten om met ons een rondrit te maken. 

  

 

De koetsier vertelde onderweg over de dingen die we zagen o.a. een 

TBC-huisje, een kasteel en een olifant van autobanden.  



Na de rondrit van bijna twee uren zijn we direct doorgereden naar 

het restaurant Het wapen van Beers.

 

Ieder kon zijn eigen keus maken en heeft heerlijk gegeten. 

Thuisgekomen waren we allemaal wel een beetje moe en hebben 

nog wat gedronken en toen redelijk vlot op bed. De laatste nacht 

alweer. 

  



Donderdag 
Nu is een ieder vroeg opgestaan, want ja we moesten vandaag weer 

terug naar huis. 

Ontbijten, het uitreiken van de vakantie herinnering, koffers dicht en 

naar beneden gesjouwd en wachten op de eerste ophalers. 

De eersten werden vanaf elf uur bij de Barendonk opgehaald. 

De rest is weer in het busje teruggegaan naar Arnhem.  

 

Tot slot willen we alle dames bedanken voor een leuke creatieve 

week en wat hebben we gelachen met jullie. 

Engelien, Ineke en Moniek 

 

 


