
 

 

 

Genieten in Duitsland  

10 t/m 17 september 2021  

 

 

 

 

  

Een Tendens Vakantie  



 

 

Petra, Herma, Joop, Michelle, Tanja, Willem en Geertje  

 

  



Vrijdag 10 september 2021.  

 

Om 10.30 uur komen Gerda, Joop en Geertje bij Tendens aan. Na een kort overleg zien we dat Petra, 

Michelle en Herma ook al gearriveerd zijn. We moeten nog even wachten op Tanja en Willem. Om 

11.00 uur worden ze door de taxi afgeleverd. Nog een bakje koffie en naar het toilet en toen allemaal 

in de bus.  

Na anderhalf uur zijn we op een “park Platz” gestopt en hebben we onze lunch gebruikt.  

 

 

 

Toen zijn we met “gezwinde spoed" verder gereden richting Koblenz. Nou ja, spoed, dat 

lukte niet want we kwamen in de file terecht en kregen we grote omleidingen. De weg naar 

Koblenz was voor een groot deel afgesloten. En we hebben zware regenbuien gehad. De 

ruitenwissers van de bus konden het amper aan. Al met al kwamen we om 17:45 uur aan op 

het park waar onze huisjes staan. Snel de koffers uit de bus halen en de bedden opmaken, 

zodat dat vanavond niet meer hoeft.  

  



Natuurlijk moest er ook gegeten worden, patat met frikandel of een kroket, Joop en Willem 

hadden een broodje hamburger speciaal. Dit smaakte allemaal heerlijk.  

 

 

 

Daarna was het natuurlijk tijd voor een kop koffie met een lekkere wafel. Na de koffie nog 

een glaasje frisdrank, een wijntje of een blikje bier en toen werd het voor een aantal bedtijd. 

We hadden er namelijk al een lange dag opzitten.  

 

Het park:  

 

  



Zaterdag 11 september 2021.  

Vandaag mochten we lekker uitslapen en om 9.45 uur zaten we dan eindelijk aan het ontbijt. 

Joop had namelijk lekkere broodjes opgehaald, croissantjes en Kaiser broodjes. Ook hadden 

we er lekker beleg op.  

Na de koffie gingen Petra, Willem, Joop en Geertje boodschappen halen bij de Lidl in Krov . 

Er waren ook sperziebonen gekocht en Tanja en Geertje haalden de puntjes eraf. Na de 

lunch gingen we toeren met de bus langs de Moezel en er ook overheen. Langs de 

bergwanden groeiden veel druivenranken en volgens Joop hebben de plukkers een korte en 

een lange poot, en wanneer ze uitgeplukt zijn, gaan ze met Tendens op vakantie.  

Natuurlijk hebben we ook gewandeld in een leuk oud stadje. Weer terug in de bus hebben 

we een kaartenwinkel op gezocht en daar natuurlijk ook kaarten gekocht met postzegels . 

Toen we weer bij ons huisje waren hebben we een lekker ijsje gegeten.  



 

Tanja, Michelle, Herman en Petra hebben hun kaarten 

geschreven zodat ze morgen gepost kunnen worden.  

Ondertussen zijn Gerda en Joop gaan koken. Een 

braadworstje, sla met tomaat, komkommer, augurk, paprika, sperziebonen, aardappeltjes-

gratin, krieltjes met Roosmarijn. Het smaakte allemaal en alles was bijna op.  

 

Natuurlijk kwam er ook 

nog een toetje, yoghurt 

met stracciatella of perzik.  

Na het eten hebben we 

naar een verhaaltje van 

meester Jaap geluisterd.  

Na de afwas uitbuiken met 

een lekker bakje koffie. 

Nog een drankje en om 

22:00 uur ligt iedereen in 

bed.   



Zondag 12 september 2021.  

Nadat we zijn opgestaan, gedoucht en de kleren hebben aangetrokken zitten we om 9:00 

uur aan het ontbijt. Vanmorgen hebben we er een lekker gekookt eitje bij. Ook hebben we 

een lunchpakket en fruit klaar gemaakt,  omdat we vandaag naar Cochem gaan.  

Iedereen zit rond half elf in de bus  en we rijden door een heel mooi gebied in de bergen.  

Rond een uur of twaalf zijn we in Cochem en 

vinden gelukkig een parkeerplaats . We 

moesten nog wel een stuk lopen voordat we in 

het centrum van Cochem waren. Het was 

alweer lunchtijd dus konden we ons 

lunchpakket opeten. Geertje heeft 

ondertussen geregeld dat we half twee een 

rondrit door de stad konden maken met een 

treintje. De rollator en rolstoel konden bij de 

kaartjesverkoper blijven staan. Onderweg 

hebben we een mooi kasteel gezien, op een berg stond een groot kruis en we zijn een aantal 

keren over de Moezel gereden. Na een half rijden met het treintje waren we weer terug. 

Met het kaartje van de trein konden we gratis een glaasje druivensap halen. Het glaasje 

mochten we meenemen naar huis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren kleine winkeltjes dus 

natuurlijk moesten we daar wel even 

kijken. Petra heeft als souvenir een 

kasteeltje gekocht en Herma heeft 

twee sleutelhangers gekocht voor 

haar zus en zwager. Ondertussen 

loopt Joop alvast met Willem en 

Michelle naar de bus. Als we allemaal 

weer in de bus zitten rijden we 

dezelfde route weer terug en zijn we 

om vier uur weer bij ons huisje.  



 

 

 

 

We drinken een lekker bakkie koffie met een kerstkoekje erbij.  

Om zes uur gingen we naar het restaurant hier op het park. 

Eerst wat drinken besteld en ondertussen iets lekkers van de 

menukaart uitgezocht. Michelle en Herma kozen zalm , Tanja en 

Willem een broodje hamburger. Petra een schnitzel, Joop en 

Gerda een steak en Geertje koos een Vega burger. Bij het eten 

zat ook nog patat en het smaakte allemaal heerlijk. Herma 

heeft na afloop de ober een compliment gegeven en dat zou hij 

doorgeven aan de kok.   



 

 

 

 

We zaten zo vol dat er niet meer een toetje in kon. Toen we thuis kwamen hebben we eerst 

een verhaaltje van meester Jaap geluisterd en daarna nog een spelletje gedaan, en toen was 

het alweer bedtijd. We kijken terug op een hele mooie dag.  

  



Maandag 13 september 2021.  

Vandaag gaan we ons niet al te druk maken. Na het ontbijt krijgt Gerda te horen dat haar 

man in het ziekenhuis is opgenomen en daarom wordt er geregeld dat ze in de loop van de 

dag opgehaald wordt door iemand van Tendens. Omdat we hier toch wel van zijn 

geschrokken verwennen we ons tussen de middag met een broodje kroket. Na dit lekkers 

gaan Willem en Tanja samen met Joop en Geertje zwemmen. Michelle en Herma gaan mee 

als toeschouwer. Petra bleef met Gerda in het thuis.  

 

 

Om 

vijf uur wordt Gerda opgehaald. Willem en Tanja gaan met Joop naar de winkel. Ze hebben 

heerlijke pizza’s uitgezocht. Deze moesten in de oven, gelukkig stond in beide huisjes een 

oven.Toen ze klaar waren hebben we heerlijk gegeten.  Nog een toetje en we zaten weer 

vol. Vanavond hebben we met een aantal het spelletje “regenwormpje" gespeeld. Gelukkig 

wisten Herma en Michelle hoe het moest, maar Joop en Geertje snapten er niets van. 

Eigenlijk waren we best wel moe en we lagen dan ook om half elf in bed.  



Dinsdag 14 september 2021.  

Na het opstaan hebben we een lekker ontbijt gehad. Na de lunch zijn we naar een kasteel in 

Prüm gereden waar we iets hebben gedronken. Het kasteel lag boven op de berg en Willem 

en Tanja zijn een hele grote grens overgegaan. Zij hebben last van hoogtevrees maar zijn 

toch naar boven gelopen. Super gedaan!  

 

 

 

 

 

 



 

We wilden ook graag souvenirs gaan kopen maar we konden nergens winkeltjes vinden. 

Nadat de boodschappen waren gedaan moest er gekookt worden. Vanavond stonden er 

aardappelen met sla en kipnuggets op het menu. We hadden nog yoghurt dus dat moest ook 

op. Vanavond hebben we twee verhaaltjes van meester Jaap gehoord.   



Woensdag 15 september 2021.  

Vanmorgen hebben we weer uitgeslapen. Na het douchen en aankleden zitten we om half 

tien aan het ontbijt. Ook vanmorgen hebben we weer een eitje erbij. We hebben ook een 

lunchpakket gemaakt omdat we vanmorgen naar Eifel Zoo gaan, een dierentuin hier in de 

buurt. Kwart over elf stappen we in de bus en na een uurtje rijden komen we aan bij de 

dierentuin.  

 

Op dat moment begint het hard te regenen en we zoeken een overdekt plekje waar we onze 

lunch gebruiken.  

 

Gelukkig wordt het snel droog zodat we bij de dieren kunnen kijken. De volgende dieren 

hebben we gezien: kangoeroes, een leeuw, uilen, een emoe, eenden, bizons en buffels, 

konijnen, cavia's, marmotten, ezels, geitjes , een schildpad en een lynx. Er was ook een 

treintje maar dat reed niet omdat het seizoen voorbij was.   



 

 



 

Toen we weer thuis waren zijn Joop, Tanja en Willem naar de winkel gegaan. We eten vanavond 
spaghetti. De kok heeft heerlijk gekookt. Als toetje hebben we een dame blanche in het restaurant 

gegeten. Koffie 
en een drankje 
en toen was het 
alweer bedtijd. 
Natuurlijk  

Hebben we 
ook nog een 
verhaaltje van 
meester Jaap 
geluisterd. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Donderdag 16 september 2021.  

Dit is de laatste dag en volgens Petra komt aan alles een eind. Na het ontbijt gaan we onze 

koffers alvast inpakken. Na het inpakken hebben we koffie gedronken met de koeken die we 

nog hadden en hebben we de vakantie herinnering ingevuld. Joop vertelde nog dat Gerda 

haar man weer naar huis mocht. Tanja heeft alvast de slaapkamers van huisje nr. 51 gezogen 

en Willem heeft de kamers gecontroleerd. Toen was het alweer lunchtijd en hebben we als 

toetje de laatste ijsjes opgegeten. Daarna gingen we shoppen in de Action. Vier van onze 

gasten hebben daar inkopen gedaan.  

 

Om 18:15 uur lopen we met elkaar naar het restaurant waar we beginnen met een drankje. 

Al vrij snel wordt ons eten geserveerd. Petra en Willem krijgen een schnitzel, Michelle, 

Herma en Joop hebben een steak besteld, Tanja had weer een lekker broodje hamburger en 

Geertje had spareribs. Bij het eten zat ook nu weer patat met groenten. Willem, Tanja en 

Joop hadden nog zin in een coupe ijs en de andere dames namen cappuccino of koffie.  

 

Thuis nog lekker uitbuiken met een verhaaltje van meeste Jaap en dan  naar bed want 

morgen moeten we vroeg op.   



Vrijdag 17 september 2021.  

Vanmorgen gaat om 7:00 uur de wekker. Wassen en aankleden en een broodje uit het 

vuistje met een lekkere bak koffie. Gelukkig zijn de koffers al ingepakt en kan alles direct in 

de bus. Om 9:15 uur leveren we de sleutels bij de receptie van het park in en gaan we op 

weg naar Arnhem. Om 11:30 uur rijden we Nederland binnen en stoppen bij de eerste 

Macdonald die we tegen komen. Eerst een kopje koffie en ondertussen zoeken we uit wat 

we willen eten.  

 

 

 

 

 

 

 

De dames kiezen kipnuggets met patat en de beide mannen een quarterpounder met patat. 

Ook nu smaakt het heerlijk.  Om 13:00 uur rijden we weer verder. Om 14:45 uur zijn we 

vlakbij Nijmegen waar ook een Macdonald is en daar gaan we ons toetje eten. Dit wordt 

voor drie gasten een milkshake en de rest neemt een MacFlurry. Dit valt er ook weer lekker 

in. Daarna weer de bus in en om 15:45 uur komen we aan bij Tendens. Wat drinken en 

napraten en dan worden onze gasten opgehaald. “Jongens" (en meisjes natuurlijk), wij als 

begeleiders zien terug op een hele mooie vakantie samen met jullie. Bedankt!  

  



 



 

 

  



Landal Mont Royal 


