
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de culinaire week in Dongen in ‘t Volderke van 1 juli t/m 8 juli, 2022  

 

Met op de voortste rij van links naar rechts:  Nicoline, André, Esther en Gerrit 

en op de achterste rij: Monic, Armand, Caroline, Susan en Tineke 
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Vrijdag 1 juli 

Monic, Tineke en Nicoline vertrekken vanaf Arnhem  met maar een vakantieganger: 

Gerrit. Hij heeft het rijk alleen maar dat duurt niet lang: In Veenendaal stappen 

Caroline, Esther en Armand in de bus. Dan is het gedaan met de rust, maar wel reuze 

gezellig. Het is best druk onderweg maar we hebben maar een kleine file, op tijd komen 

we aan bij ’t Volderke. Er is iemand nog eerder: André is met zijn ouders en de koffie is 

ook al klaar! Niet lang daarna arriveert Susan, ook met haar ouders. Samen pakken we 

de bus uit en worden de kamers verdeeld, iedereen tevreden!  

 

Tijd voor de eerste maaltijd deze culinaire week: we houden het vandaag eenvoudig: 

groentesoep vooraf, een paar salades met rauwkost en een kaas-of worstenbroodje, toe 

aardbeienyoghurt met verse aardbeien. Iedereen helpt al mee, het lijkt wel of we 

helemaal niet moe zijn.  

Na de maaltijd maken we plannen voor de komende week: er is van alles te doen in de 

buurt en we willen natuurlijk ook graag lekker eten, het is niet voor niets een culinaire 

week. We krijgen ook een cadeautje: een schort! Die moet nog wel even mooi gemaakt 

worden, dat doen we morgen. 

 

 



 

Een voor een verdwijnen we voor een schoonheidsslaapje naar bed. 

En voor de echte diehards is er ook nog een borrelplankje…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 2 juli 

Tineke had vannacht een droom: Dat we elke dag zouden koken en eten met steeds een 
ander land als thema, goed plan. Vandaag wordt de Hollandse dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dus na een heerlijk ontbijt met een eitje, een sapje en nog veel meer lekkers pakken we 

ons geld en gaan we met de bus naar de Wilhelminamolen in Dongen. Hollandser kan 

haast niet. Vandaag is hij open en ze hebben daar interessante producten waar wij wel 

wat mee kunnen. Armand, Monic en Nicoline gaan boven kijken en de molenaar vertelt 

daar wat over de molen en de wieken. De anderen wachten beneden en zwaaien naar 

hen.  

We gaan  weg met een grote zak griesmeel (gratis), 

pakken kruidkoek, pannenkoekenmeel en appeltaartmix 

, dat wordt smikkelen.  

We rijden naar Oosterhout, voor een terrasje, 

ansichtkaarten en een supermarkt. Het lukt allemaal!  

Nederlands eten vanavond: groentesoep,  bloemkool 

met een papje, sperziebonen, gebakken krieltjes, 

kippendijfilet, witlofsalade en griesmeelpudding met 

bessensap. 

 

 

 

 



Als we thuiskomen beginnen Caroline en Gerrit direct met de griesmeelpudding want 

die moet nog een poos opstijven in de koelkast. Iedereen helpt mee deze Hollandse 

maaltijd te bereiden en ook bij het opeten helpt iedereen, het komt allemaal schoon op. 

Alsof we nog niet genoeg gekookt hadden vandaag, maken André, Caroline en Gerrit 

nog even een appeltaart, daar gaat het huis heerlijk van ruiken! Morgen koffie met 

appelgebak.

Ook de ansichtkaarten worden geschreven en de schorten versierd. Vandaag een 

drankje met studentenhaver, lekker, alleen 

jammer dat er ook rozijnen bij zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Zondag  3 juli                                                                                                                                                            

Na een ontbijt met een croissant of een lekker afbakbroodje, vertrekken we naar de 

‘Oliemeulen’. Een klein reptielen en vogelpark . We krijgen een privé greet&meet met 

een vogelspin en een wurgslang, erg leuk en we zijn allemaal heel dapper. 



Een heerlijk terrasje in de zon en aansluitend een roofvogelshow met een aasgier, een 

dwerguiltje en een grote arend.  



Een strenge trainer (maar wel knap hoor) vertelt veel en duidelijk over de vogels.  



We lopen door het park en zien op eens nog andere dieren, stekelvarkens, aapjes en 

een mevrouw van het park die elke dag met het jongste stinkdiertje op de arm door het 



park loopt om hem te laten wennen aan mensenhanden en een beetje tam te maken. 

We mogen hem ook aaien, heel schattig.  

 



Na de lunch met meegebrachte boterhammen, weer in het zonnetje, bezoeken we de 

winkel, daar zit achter de kassa weer dat uiltje. Esther koopt een klein knuffeltje, een 

hele lieve en zachte. Caroline en Gerrit kopen een sleutelhanger. André vindt de 

knuffelslang erg leuk maar jammer genoeg koopt hij hem niet. We rijden weer naar 

huis, en daar krijgen we koffie of thee met de appeltaart die gisteren door André, Gerrit 

en Caroline is gemaakt. Hij is heerlijk! Daarna een rustige middag, beetje bijslapen, 

uitrusten, puzzelen, lezen en tv-kijken. 

Om 17.30 vertrekken we naar de Chinees in Kaatsheuvel, daar serveren ze een buffet en 

tot Caroline’s en Nicoline’s grote vreugde hebben ze er sushi! Gerrit wil het ook wel 

proberen en er is gelijk weer een iemand bij de sushi-fan-club. De rest van het buffet is 

ook erg lekker, en na 2 ½ uur vertrekken we weer naar het ‘t Volderke waar we lekker 



uitbuiken met koffie, thee en een lotuskoekje. Dan staan de ouders van Susan alweer in 

de huiskamer (gisteren al met haar jas) nu met een pyjama. Weer uitzwaaien, leuk hoor, 

kijken of ze morgen weer komen……nee hoor, want ze gaan nu naar hun eigen huis, ze 

logeerden in de omgeving. 

Nu 

Bijna 

Op !!! 



Maandag 4 juli 

Vandaag ontbijt met een gebakken eitje voor de liefhebbers. Dan op weg naar de 

Zilvermeeuw in Drimmelen voor een boottocht door de Biesbosch.  



Een prachtige tocht en onderweg koffie met appeltaart, weer hele lekkere. Armand, 

Gerrit en Caroline mogen boven bij de schipper in de stuurhut zitten, daar heb je 

natuurlijk het mooiste uitzicht! De schipper vertelt ook veel over de plaatsen waar we 

langs komen, interessant! 

We rijden naar huis en eten de koelkast leeg. Dus moeten er weer boodschappen 

worden 

gehaald. Dat 

gaan Armand, 

Tineke en 

Nicoline doen. 

Monic blijft 

thuis met de 

anderen en zij 

bakken 

koekjes. Als de 

boodschappers 

thuis komen 

zijn ze net 

klaar. 



We beginnen gelijk met koken en bijna iedereen helpt weer mee.  

Vandaag 

Franse dag : 

vooraf     

meloen met 

ham,  

daarna     

salade met 

quiche  

en als toetje 

een             

crêpe met 

aardbeien en 

slagroom.  

 

 

 

 



Het is weer erg lekker en alles is weer schoon op. Direct na het eten begint Tineke met 

het maken van de tiramisu, voor morgen, dan wordt hij nog lekkerder. Gelukkig wordt 

ze weer door ons geholpen.(want eiwit stijf kloppen zonder mixer….poeh poeh!!) 

Rest van de avond doen we allerlei gezellige dingen met elkaar, een wandelingetje, 

spelletje, tv-kijken of samen op de IPad een programma kijken.     

 

Vanavond maar wat vroeger naar bed want gisteren was het best laat, we zijn moe. 

Welterusten!! 



Dinsdag 5 juli 

Vandaag ontbijten we met broodjes uit de oven en in de loop van de ochtend 

vertrekken we naar Heusden, een oud vesting plaatsje hier in de buurt. Het is daar erg 

rustig, we drinken wat op het terras tegenover het huis met de kogel, een echte 

kanonskogel zit er in dat huis.  

Er is ook een 

haven daar 

staan twee 

kanonnen en 

watermolens.  

Armand heeft 

wel wat met 

molens, maar 

deze kan hij 

niet in.  

 

 

 

 



We eten een lekker ijsje in de ijssalon en Susan vindt haar strijkkralen in een leuk klein 

winkeltje. Armand koopt zijn laatste ansichtkaarten en doet ze daar gelijk op de bus, 

dan komen ze nog net aan voordat hij thuis komt! 

Op de terugweg nog heel even langs de AH voor wat noodzakelijke boodschappen en 

langs de benzine pomp voor iets blauws waar de bus steeds om ‘vraagt’. De sterkste 

vrouw in ons midden krijgt de jerrycan uiteindelijk open: Monic!        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thuis beginnen Tineke, Armand en Caroline gelijk aan de voorbereidingen van het 

driegangen menu voor vanavond: Italiaans deze keer: voorgerecht carpaccio van 

courgette en lasagne . De tiramisu staat al klaar in de koelkast! 

We smullen er weer heerlijk van en na de koffie gaan we naar de midgetgolfbaan: een 

hele bijzondere: je speelt met een biljartkeu en niet met een stick. Dat noemen ze 

biljartgolf. Armand en Nicoline ontdekten het gisteren tijdens een wandelingetje naar 

de vuilcontainers. Armand is er vreselijk goed in, heeft vroeger veel gebiljart. Maar ook 

Esther, Caroline en Gerrit doen het best goed.  

We doen de helft van de hindernissen, morgen de rest. 

 

We drinken een drankje met nootjes en zoute koekjes en doen samen gezellige dingen. 

De puzzel schiet al aardig op.  

Naar bed gaan blijft erg moeilijk als het zo gezellig is, maar ja, morgen is er weer een 

dag.  

Welterusten! 

 



Woensdag 6 juli 

Vandaag de belangrijkste culinaire activiteit van deze week: Koken met een echte kok: 

Johan. Naast ons huis is de keuken van Johan waar hij elke dag een verrassing menu 

kookt voor zijn gasten. 

 

Vanochtend staan wij in zijn keuken om een Mexicaanse maaltijd klaarmaken: Tortilla 

schotel, gevulde wraps en watermeloen met munt toe. Iedereen helpt heel goed mee, 



dat waren we wel gewend maar het is nu helemaal hard werken. Zelfs de wraps maken 

we helemaal zelf. 

 



Als alles klaar is eten we het in ons eigen huis op. Het is weer een succes. We houden 

zelfs nog een beetje toetje over en wat wraps, daar kunnen we morgen wel weer wat 

mee doen. 

Na het eten gaan we eindelijk eens buiten zitten. Op de trampoline kan je heel lekker 

liggen, Gerrit 

en Nicoline 

doen daar 

hun 

powernap 

vandaag. 

Tineke en 

Esther doen 

veel 

spelletjes 

memory.  

 

 

 



Nicoline maakt een uitgebreide borrelhap waar we onze avondmaaltijd mee doen. 

Allemaal lekkere hapjes en als klap op de vuurpijl de andere helft van de tiramisu, nog 

lekkerder dan gisteren. O ja, tussen de bedrijven door nog even appelflappen bakken! 

Na het eten maken we buiten het spel biljartgolf af. Nu doet iedereen mee, erg leuk 

maar wel moeilijk, zonder keu is veel makkelijker!! 



 

De rest van de avond wordt gevuld met allerlei dingen: spelletje scrabble, tv kijken: 

damesvoetbal Engeland-Oostenrijk, samen op de tablet terugkijken….. tot het tijd is om 

naar bed te gaan.                          Welterusten! 



Donderdag 7 juli 

Lekker uitslapen, dat is iets wat we nog niet deden. Het lukt aardig….en dan ontbijten 

met degene die al uit bed is. Zit je ook weer eens ergens anders, met iemand anders. 

Een vrije ochtend omdat we nog een drukke dag en avond voor de boeg hebben. We 

vullen wel samen de vakantieherinneringen in, veel lieve woorden en complimenten 

voor elkaar. De eindconclusie: we hadden een erge gezellige week met elkaar.  

We lunchen met de laatste wraps en een paar overheerlijke pannenkoeken van het 

meel wat we in de Wilhelminamolen in Dongen zaterdag kochten, dat is lang geleden!! 



We vertrekken naar Oosterhout naar het speelgoed en carnavalsmuseum. Er is veel te 

zien, veel knopjes en laatjes, je mag (bijna) overal aankomen. Maar eerst is er koffie met 

APPELTAART……………….en een groepsfotomomentje………………………...eindelijk……….. 



We sluiten af met een drankje en de museumwinkel: de laatste kans om je geld op te 

maken. Bij Il Vicino (de buurman) ook in Oosterhout, is het lekker druk. We zijn tonnetje 

rond na het voorgerecht en de pizza of pasta maar toch kan er iets bij: IJs of Tiramisu! 



Thuis nog even wat kleine dingetjes, puzzel af, spullen opruimen. Maar om 21.45 ligt 

iedereen erin, het is morgen vrijdag 8 juli vroeg dag want we moeten: 

INPAKKEN EN WEGWEZEN 

En dat doen we, net als met het koken, allemaal samen. En natuurlijk ontbijten we ook 

nog gezellig samen! De ouders van André zijn heel vroeg, maar wij zijn al bijna klaar en 

hebben buiten een kopje koffie voor hen klaar staan. Als Susan door haar ouders wordt 

opgehaald, is helaas de koffie al op.  

Ook voor Caroline, Gerrit, Esther en Armand tijd om te vertrekken. Voor de laatste keer 

in de bus, we worden uitgezwaaid door Susan en haar moeder. Op naar Veenendaal 

waar alle ophalers al klaar staan. Zij zwaaien Gerrit, Monic, Tineke en Nicoline uit. In 

Arnhem staan ook de ouders van Gerrit al klaar om hem mee naar huis te nemen. 

Lieve, beste, gezellige culinaire Kanjers, 

Fijn dat jullie zo enthousiast waren en zo goed hielpen met 

koken, lief voor elkaar zorgden, zo lekker konden eten en zo 

vrolijk waren. 

Daardoor hadden we een hele leuke, lekkere en gezellige 

culinaire week. 

Bedankt voor jullie deelname en tot ziens!! 

 

Lieve groeten van Monic, Tineke en Nicoline 


