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Inleiding Muziek en Paling in Volendam 

 

Verblijf Roompot Marinapark Volendam 

Het park ziet eruit als een klein vissersdorpje in oudhollandse sfeer 

direct aan de jachthaven en het centrum van Volendam. 

 

De woning is bereikbaar via een open trap. 

 

 

Reisdatum 25 juni t/m 2 juli 2021 

 

 

 

 

 

Begeleiders: Josje en Sieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 25 juni 

 

Vandaag mogen we eindelijk weer samen vakantie vieren, hoe mooi is 

dat. We hebben lang gewacht op dit moment en zijn super blij dat het 

mogelijk is om samen naar Volendam te gaan. Tendens is ondertussen 

verhuist en we worden welkom geheten op de Buitenplaats in 

Arnhem. Ik zie Monique en Guido al op de parkeerplaats, ze worden 

gebracht door de vader van Monique. Monique is al eerder met ons 

op vakantie geweest. Nadat we alle benodigde papieren en info 

hebben verzameld, lopen we naar de bus. Hier staan Theo-Jan en 

Susan al op ons te wachten. De koffers en tassen worden ingeladen en 

we gaan op weg naar Veenendaal, hier staan Evelien en Rob op ons te 

wachten op het parkeerterrein van de Macdonalds.  

We eten een broodje en drinken wat want 

het is alweer lunchtijd. 

 

 

 

 

 

 

Eenmaal aangekomen in Volendam melden 

we ons bij de receptie. We krijgen het 

nummer van onze huisjes, twee naast elkaar, die doordat de tussen 

muur ontbreekt 1 groot huis vormt. 

 

Er wordt koffie en thee gezet en Evelien verteld dat ze een verassing 

voor ons heeft meegenomen, ze heeft een cake voor ons gebakken. 



Wauw dat is ontzettend lief van haar en even later smullen we van 

ons drinken met de heerlijke cake. De bel gaat, René staat voor de 

deur, hij werd hier rechtstreeks gebracht door zijn moeder en zus. 

Eenieder gaat haar of zijn bed opmaken of wordt hierbij geholpen. 

We gaan daarna even het park ‘verkennen’, we wandelen naar de 

haven en nog een stukje de dijk op. Helaas begint het dan te regenen 

en lopen we rustig weer terug.  

Josje had thuis al macaronisaus 

gemaakt, dus konden we snel aan tafel 

om 6 uur. Er werd gesmuld, de pan was 

helemaal leeg. 

Na de afwas kregen we koffie en thee 

met een lekker koekje erbij. 

 

 

 

 

Zaterdag 26 juni 

Vanmorgen hebben we uitgeslapen, tegen half negen waren de 

eersten van bed en hebben we een kopje theegedronken. Nadat 

iedereen van bed was, gingen we ontbijten. 

Na het ontbijt gingen we met elkaar boodschappen doen in het dorp. 

Dit was een hele happening, er werden twee karren gevuld met 

brood, vlees, drinken, chips e.d. Het was een hele klus om dit 

allemaal in de auto en naar boven te brengen. We kunnen even 

vooruit. 

Het was ondertussen al een beetje warm geworden en er werd al 

geroepen door Theo-Jan en Guido dat ze alweer trek hadden, we 

gingen lunchen nadat we de boodschappen hadden opgeruimd. 



Rob ging naar boven om muziek te luisteren, Susan en Evelien gingen 

op de bank zitten. Guido en Monique waren samen met de IPad 

bezig. Theo-Jan ging buiten zijn pijpje roken. René zat op de bank 

naar de Tv te luisteren.  

Tegen drie uur gingen we met de bus 

naar de markt. Rob heeft een petje met 

het symbool van Spiderman gekocht en 

deed deze gelijk op. We liepen nog even 

naar wat winkels en daarna gingen we 

terug naar het huisje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier hebben Monique en Sieta 

andijviestamppot gemaakt met een 

lekkere gehaktbal. Dat was smullen. 



Na de afwas hebben sommigen een 

wandeling over de dijk gemaakt en 

kennis gemaakt met Jan Smit. Jammer 

genoeg niet de echte, maar de boot die 

Jan Smit heet. Daarmee gaan wij 

dinsdag een tochtje maken naar 

Marken. 

 

 

Guido herinnerde zich de brand van het 

Hemeltje en we hebben even gekeken 

bij het herinneringsmonument. Het is al 

20 jaar geleden maar toch wisten de 

vakantiegangers nog dat het een erge ramp was. 

 

Zondag 27 juni 

Uitgeslapen tot negen uur, daarna hebben we uitgebreid ontbeten.      

Guido, Monique en Suzan gingen met Josje een wandeling maken 

naar de haven, hier hebben ze prachtige zeiljachten gezien.                                                 

Eenmaal terug in het huisje 

heeft Monique Sieta 

geholpen met het draaien van 

gehaktballetjes voor de 

groentesoep. 

 

 

 



 

Om kwart over twee hadden we 

een afspraak om te gaan 

zwemmen. Dit was dikke pret in het water. 

 

 

                     

In het huisje bleven twee vakantiegangers achter met een begeleider.  

 Theo-Jan genoot van zijn pijp op het 

balkon. 

   

 

 René zat op de bank en genoot van de     

muziek van 

Jan Smit. 

 

 

 

 

 



 

Nederland moest de achtste finalewedstrijd spelen tegen Tsjechië. 

Onze vakantiegangers zijn Oranjefans en deze wedstrijd konden ze 

niet missen.  

 

Voor het hele voetbal 

gebeuren aten we de 

heerlijke groentesoep. 

 

 

 

 

 

 

In de pauze kregen we een broodje hamburger en/of een broodje 

shoarma. Helaas verloren de 

oranje elf, maar wij hebben 

samen genoten van deze 

leuke dag. 

 

 

 

 



 

Maandag 28 juni 

Vandaag gaan we gezellig een dagje naar de Zaanse Schans. Bij het 

ontbijt worden lunchpakketjes gemaakt voor een picknick.                                                  

Na het parkeren van de bus, hebben we bij het Museum een rolstoel 

gehuurd voor een vakantieganger die slecht ter been is en bovendien 

slecht ziet. Nu konden wij makkelijker op het terrein de verschillende 

activiteiten bezoeken. 

Wat een leuke locatie is dit 

om te bezoeken. Terwijl 

sommigen in het eerste 

winkeltje aan het rond kijken 

waren, wacht René even 

buiten. 

 

 

Ondertussen was het tijd voor een lekker bakje koffie of thee.                                  

Er liepen ook een paar nieuwsgierige eenden rond op het terras.                                      

 



Opeens was er een eend die ook mee wilde eten.  

 

 

 

 

Hij scheerde rakelings over onze hoofden en 

maakte een kras op de arm van een van ons. 

Foei!! 

We liepen naar de klompenmakerij en natuurlijk 

werd er even een foto bij de grote klomp 

gemaakt. Er was een aardige 

Engels sprekende meneer die 

dat even voor ons wou doen.    

 

        

 

 

 

 

 

 

Binnen bekijken we hoe de klompen 

worden gemaakt. Het was wel even een 

lawaai!! 



 

 

De klompen worden tegenwoordig 

met een machine gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten zijn er ook nog zulke mooie 

plekjes om foto’s te maken. We 

zien onze ogen uit. 

 

 

 

 

 

 



We gaan verder naar de kaasmakerij, Suzan glundert helemaal. Zij 

wou hier heel graag heen.                        

 

Hier mogen we verschillende lekkere 

stukjes kaas proeven. Hmmmm!!!! 

 

Buiten op het terrein kon je verschillende activiteiten doen. 

Sommigen vonden het leuk om als 

kaasdrager op de foto te komen. 

 

 

We gaan hier even uitrusten en 

komen spontaan op het liedje van 

Suzanne uit van V.O.F. de kunst. 

Ik zoek het nummer op YouTube 

en we zingen en dansen mee. Wat 

een heerlijke middag hebben we. 



De molens waren ook een 

bezienswaardigheid op zich.           

Hier eten we ons lunchpakket en krijgen 

we wat te drinken. 

Als we weer naar de auto lopen horen 

we muziek van een accordeon en we 

gaan daar even stoppen. Een 

Volendam er zingt Oud 

Hollandsche liederen en 

iedereen geniet hiervan. 

 

 

Al die 

verschillende 

kleurtjes, het 

blijft een 

prachtig gezicht 

om naar te 

kijken. 

 

Zaanse Schans 

we komen nog 

een keertje 

terug. 



 

Dinsdag 29 juni     

 

Vanmorgen doen we het eerst even 

rustig aan, het regent en we willen 

graag met de boot naar Marken. Na 

de koffie lopen we naar de dijk. Hier 

smikkelen we van een portie 

kibbeling. 

 

 

Opeens komen er drie agenten op de motor aan, wauw wat 

indrukwekkend is dat zeg.  Zij hebben ook zin in een visje, zodra 1 van 

de agenten zijn jas uitdoet, krijg ik een leuk idee.  

We vragen of Rob 

het jack van de 

motoragent aan 

mag voor de foto, 

en dit mag. Trots 

poseert Rob voor 

de foto. 

Susan wil graag 

even met ‘agent 

Sieta’ op de foto.  

Super zo’n 

spontane activiteit, 

die kun je niet zelf bedenken.  

 



Na het visje eten lopen we richting de Jan Smit boot. We maken de 

overtocht naar Marken.  

 

We staan nog niet aan wal 

of er al geroepen dat we 

met zijn allen op de foto 

gaan met ‘Jan Smit’. Terwijl 

ik een foto van de groep wil 

maken, komt er een 

vriendelijke serveerster 

naar mij toe om te zeggen 

dat zij wel een foto van ons 

allemaal wil maken. Wat 

een geluk hebben wij weer 

met zulke aardige mensen 

op de wereld. 

 



 

 

We lopen langs mooie huisjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De straatjes zijn erg smal en 

soms steil. René en Theo Jan 

wachten dan af en toe even op de 

anderen. 

In een souvenirwinkel op de kade 

heeft Monique mooie sloffen met 

een molen en tulpen erop voor 

zichzelf uitgezocht. Ze staan haar 

prachtig. 

Voordat we weer terug met de boot 

gingen hebben we op het terras van 

de vriendelijke serveerster iets 

gedronken. 

Die avond hebben we spaghetti 

bolognese gegeten met als toetje 

een vlaflip. 



 

Woensdag 30 juni 

Vandaag nemen we de tijd om Volendam te ontdekken. We beginnen 

met het Volendam museum.  

 

Hier bekijken we de klederdracht en 

verschillende beroepen die jaren 

geleden in Volendam uitgevoerd 

werden. Susan is zo lief om René te 

duwen in zijn rolstoel. Heel fijn Susan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook zijn er 

afbeeldingen die allemaal met 

sigarenbandjes gemaakt zijn.  

 

We kijken in een filmkamer naar foto’s van 

Volendam en omgeving gemaakt door Jan 

Keizer. Prachtige landschappen en schaatsende mensen van 

afgelopen winter. 



 

We gaan in het 

winkelcentrum de 

Havenhof een Panini eten 

en wat drinken, na al dat 

geloop hebben we dorst 

en trek gekregen. 

 

 

 

  

We lopen naar de dijk om een foto in klederdracht van ons allen te 

laten maken. De kledingdames 

hebben hun handen eraan vol om ons 

allemaal netjes aangekleed te krijgen. 

 

 

Wat zien we er anders uit, zo uit een 

geschiedenisboekje gelopen.  

 

 

 



Terwijl de foto’s voor ons worden afgedrukt gaan wij op een overdekt 

terras wat drinken, 

want het regent 

behoorlijk. 

 

 

 

 

In de regen lopen 

we terug naar het 

busje, maar dat is niet 

erg als je in het mooie 

Volendam loopt. 

 

 

 

 

 

 

Thuis wordt er samen gekookt en afgewassen. Daarna gaat eenieder 

iets voor zichzelf doen. Het was weer een geslaagde dag. 

 

Donderdag 1 juli 

De laatste vakantie dag is alweer aangekomen. Ook vandaag gaan we 

er weer wat moois van maken. 



Het Zuiderzeemuseum staat op het programma. Met de bus rijden 

we richting Enkhuizen en sommigen vallen even in slaap.  Op het 

parkeerterrein stappen we uit en kopen kaartjes voor de boot die ons 

naar het museumterrein brengt. We zitten heerlijk buiten en 

genieten van de bootjes om ons heen.  

Eenmaal aan wal beginnen we aan een leuke wandeling over dit 

terrein. 

 

 

 

 

 

 

We zien veel 

van vroeger 

en genieten 

hiervan.  

 



Er zijn leuke winkeltjes te bezichtigen, 

zoals een oude bakkerij en apotheek. 

We willen graag het kerkje 

bezichtigen, maar er is een trouwerij 

gaande, dus helaas mogen we niet naar binnen. Af en toe rusten we 

even uit op een bankje. 

Na een paar uurtjes hier rond gelopen te hebben gaan we wat 

drinken op het terras. Hier zien we nog het bruidspaar, waar foto’s 

van worden gemaakt op 

een bruggetje dat leidt 

naar de 

horecagelegenheid. Leuk 

hoor. 

Terug in het huisje 

overhandigen Josje en 

Sieta de handgeschreven 

vakantieherinneringen en 

krijgen alle 

vakantiegangers een bosje 

houten tulpen als 

aandenken aan Volendam.  



 

We hadden ons al netjes aangekleed en stappen in het busje richting 

Volendam. Hier hebben we bij de chinees ons laatste diner van deze 

week gegeten. Dit was echt heerlijk, er werd door iedereen gesmuld, 

er waren heel veel verschillende 

gerechten waar we uit konden 

kiezen.  

 

 

 

 

Teruggekomen drinken we nog wat en gaan we vroeg op bed. 

Morgen gaat de wekker vroeg want we gaan dan helaas alweer naar 

huis. 

 

 



Vrijdag 2 juli 

We ontbijten met zijn allen en eenieder smeert wat brood voor 

onderweg. 

René wordt door zijn moeder en zus om negen opgehaald.               

Rob helpt ons om de koffers en zware dingen naar de bus te brengen. 

Wat een topper!!!!! 

Zodra alle andere toppers ook in de bus zitten zorgt onze chauffeer 

Josje er weer voor dat we veilig in Veenendaal op het parkeerterrein 

komen. Evelien en Rob worden hier weer samen gebracht met hun 

familie, we zwaaien hun uit na afscheid genomen te hebben. Nu 

rijden we door naar Arnhem waar Tendens gevestigd zit. 

We nemen afscheid van de vakantiegangers en kijken terug op een 

fantastische week in Volendam op het Marinapark aan de haven. 

Tot ziens allemaal! 


