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Vrijdag  19 augustus 2022 
 
De begeleiding van deze reis, Marije en Anneke, vertrok al vroeg van huis om 
op tijd in Arnhem te zijn. Daar stond de minibus al voor hun klaar en Marieke 
was de eerste deelnemer die er met de taxi aankwam. Toen ook Erwin en Leon 
er waren kon de reis beginnen. Eerst nog naar Veenendaal om daar Henk op te 
halen en daarna de lange reis naar Friesland, naar Landalpark Esonstad bij 
Anjum in het noordoosten van Friesland. Onderweg bij Emmeloord even pauze 
om de benen te strekken en naar het toilet te gaan. 
 

                                     
 
Toen we bij het park aankwamen, was Josine er al, zij was gebracht door haar 
ouders. Het Landalpark is gebouwd in de vorm van een oud stadje, ons huisje 
staat aan de rand, aan het water. Het is mooi ruim met aan de achterkant een 
tuin met terras. Toen Arthur en Henno door de broer van Arthur werden 
gebracht was onze groep compleet. 
 

 
 



 

 

 

De groep bestaat uit: 

                
       Henk              Henno         Arthur          Erwin 

                            
                             Josine              Leon       Marieke 

                      
en de begeleiding          Marije        en Anneke 
 
Na aankomst eerst koffie en thee zetten, heerlijk! Daarna kamers verdelen, 
bedden opmaken en toen Marije het eten had gekookt, konden we eten. 
Iedereen had best wel trek, de macaroni ging er wel in, zoals ook het toetje: 
yoghurt met vanille vla.  
 
’s Avonds kregen we bij de koffie of thee een chocoladeverrassing van Henno 
en natuurlijk later nog wat drinken en chips. Daarna ging iedereen na een 
vermoeiende reisdag, met veel nieuwe indrukken, naar bed. 
 



 

 

 

     
 

Zaterdag 20 augustus 
Vanmorgen was iedereen vroeg uit de veren. Om 8 uur zaten we al aan het 
ontbijt. Anneke ging met Henk en Henno de boodschappen doen. Marieke en 
Josine kwamen als laatsten van boven en zij gingen nog douchen. Henk en 
Arthur verkenden de buurt en Leon bleef in het huisje. Marije ging de 
schoonmaak doen.  
En toen was het alweer koffie met koek tijd. 
We lunchten niet te laat, want er moesten ansichtkaarten gekocht worden, dus 
op naar Dokkum. 
Daar gingen we eerst de molen bekijken. Niet iedereen durfde naar boven. De 
molenaar probeerde de wieken te laten draaien, maar dit lukte niet goed. 
Gelukkig kenden Henk, Leon, Josine, Arthur en Marije het liedje “zo gaat de 
molen” en zei Josine dat de wind moest blazen en dat hielp! 
Anneke, Henno, Marieke en Erwin zagen van beneden de wieken draaien. 
Op het plein in het centrum stond een treintje waar we een rondrit mee 
hebben gemaakt. Zo kregen we nog wat van de geschiedenis van Dokkum mee. 
Als laatste gingen we een terras opzoeken voor een welkomst gebakje, wat 
iedereen zelf mocht uitzoeken bij de bakker en wat drinken erbij.  
Mmmmmm lekker!!! 
Weer thuis een lekker bakje koffie/thee. En om 18.00 zaten we aan het diner. 
Dit keer aten we een hamburger, aardappels, boontjes en worteltjes. Als toetje 
gele en bruine vla met slagroom. 
 
’s Avonds werd er tv gekeken of geknutseld en kregen we nog een hapje en een 
drankje. 
Moe en voldaan vertrok de één na de ander naar de slaapkamer.  
Welterusten en tot  morgen. 



 

 

 

                                                                       
 
 

        
 
 

            
Onze “kunstkenners” 



 

 

 

                            
 

       
   

        
   

                   



 

 

 

 
 

Zondag 21 augustus 
Na ontbijt, poetsen en koffie/thee met appeltaart vertrokken we met onze bus 
naar Leeuwarden, om een bezoek te brengen aan Aquazoo. Want dat past heel 
goed bij onze reis “Waterrijk Friesland”. Het is nl. een dierentuin met heel veel 
dieren die iets met water te maken hebben. Zo hebben we er krokodillen, 
ijsberen, tijgers, pinguïns, zeehonden, verschillende soorten apen, veel soorten 
watervogels, otters, en het dier van de maand, het pater davidshert gezien. De 
pinguïns waren schattig, de ijsberen kregen ruzie, dat was schrikken! Gelukkig 
zaten ze achter heel dik glas. We hebben er een prachtige middag gehad, 
iedereen heeft genoten!   
Als avondeten hadden we patat met een kroket of frikandel en een vlaflip na.  
 

   



 

 

 

                                
                                                                                       

    
 

                  

             
 



 

 

 

        
 

               
 
 

             



 

 

 

Maandag 22 augustus 
Vanmorgen zat iedereen weer fris en fruitig  aan het ontbijt. 

Na de koffie en boodschappen halen door Anneke, Marieke, Henno en Henk 

was het al weer tijd voor de lunch. Vandaag hadden we een kaas-omelet op 

ons brood. 

Daarna iedereen in de bus en op naar Noordbergum. Hier gingen we het 

klompenmuseum bekijken. Helaas was de machine die de klompen maakt 

kapot, maar we konden het proces nog bekijken op een filmpje.  

En natuurlijk ook klompen passen. Voor wie het wilde mocht er een klomp 

beschilderd worden, wat met veel concentratie werd gedaan. Het resultaat 

ging mee in de bus. 

Op klompen midgetgolf spelen was een brug te ver; dus wel een balletje slaan, 

maar dan op eigen schoenen. 

Onderweg nog een lekkere ijsco gehaald en toen was er weer koffie of thee. 

Vanavond aten we stamppot rauwe andijvie met worst en een toetje na. 

             

                     
 

      



 

 

 

    
 

                                



 

 

 

                                                             
                                                        

   



 

 

 

   

 

                         
 

         
             mmmmmmmmm!!! 



 

 

 

Dinsdag 23 augustus 

Na het dagelijkse ritueel van opstaan, douchen, ontbijten en opruimen en 

poetsen was er koffie. Daarna gingen we een speurtocht door Esonstad maken. 

Onderweg moesten we vragen beantwoorden en zo verzamelden we letters 

die aan het einde de uitdrukking ‘OANT MOARN’ maakten.  

Voor de lunch hadden we opgebakken macaroni en daarna gingen we met de 

bus de omgeving verkennen. Eerst via Zoutkamp en Lauwersoog een rondje om 

het Lauwersmeer gemaakt en toen naar het dorp Moddergat. Een vreemde 

naam hoor voor een dorp en modder hebben we er helemaal niet gezien. Wel 

hebben we een tijdje boven op de dijk gestaan, waar de wind heerlijk waaide. 

Een mooie plek voor een beker drinken en een koek. Daarna verder naar 

Holwerd waar we op een terrasje hebben gezeten.  

Toen was het tijd om naar de “Pannekoektrein” in Marrum te gaan. We 

“kochten” er een kaartje. De stationschef bracht ons naar een wagon en de 

conducteur knipte het kaartje. Iedereen bestelde een pannenkoek en een 

drankje. Het eten was heerlijk en als toetje bracht de conducteur ook nog een 

lekkere ijscoupe!  

Thuis gekomen ontdekten we dat de brug in het park kapot was, hij bleef open 

staan 😯. Er moest een monteur bij komen.  

Na nog een kopje thee/koffie gingen we niet al te laat naar bed, want morgen 

staat een dagje Schiermonnikoog op het programma. 

 

     

 



 

 

 

   
 

 
 

 



 

 

 

 

Terrasje in Holwerd 

 
 

    
 

DE PANNEKOEKTREIN 
 

   

 



 

 

 

    
 

 
 



 

 

 

Woensdag 24 augustus 

Vanmorgen werd er uitgeslapen, dus we zaten wat later aan het ontbijt.  

Na alle douchebeurten en poetsen was het weer tijd voor koffie met koek. 

En… gelukkig was de brug gerepareerd en kon iedereen er weer overheen 

lopen.  

Vandaag gingen we met het busje naar Lauwersoog en van daar met de boot 

naar Schiermonnikoog. Wat een belevenis, want we waren er allemaal nog 

nooit geweest. De lunch aten we op de boot. 

Op het eiland gingen we met de lokale bus naar het strand. De bus was zo vol 

dat we moesten staan, maar dat maakte niet uit. 

We zochten een plek in de schaduw om wat te drinken en een 

banaan/mandarijn te eten. 

Natuurlijk moesten we ook naar de zee. Marieke, Anneke en Marije hebben 

nog de temperatuur van het water getest, dit viel mee. We liepen een poos 

langs de zee en gingen een restaurant opzoeken voor een lekker koel drankje. 

Met de bus terug naar de boot en daarna met ons busje naar het huisje. 

Onderweg nog een ijsje gegeten. 

Bij thuiskomst was het dinertijd; we aten bonenschotel met vanille yoghurt. 

Dat ging er wel in na zo’n warme, zonnige dag. ’s Avonds koffie/ thee en nog 

een hapje en drankje en iedereen zocht z’n bed weer op. 

 

  

naar Schiermonnikoog 



 

 

 

        
 

    
 

     



 

 

 

  
 

Donderdag 25 augustus 

Het beloofde een erge warme dag te worden, maar gelukkig waaide het hier 

wel lekker en hadden we er iets minder last van. Na het ontbijt en het poetsen 

zijn we naar Birdaard gereden. Daar vonden we een terras “op” het water bij 

een brug. Het was ook het kanaal waar de elfstedenschaatsers langs komen. 

We hebben er koffie gedronken. Er kwamen veel boten langs, dus de brug ging 

vaak open. Heel leuk!  

Daarna thuis gegeten, brood met knakworst! 

’s Middags spelletjes gedaan of lekker niks gedaan, het was namelijk erg warm. 

Om 4 uur gingen we met de boot “de Vlinderbalg” varen op het Lauwersmeer. 

Er was veel te zien en de kapitein vertelde er veel over. Heel veel vogels waren 

er te zien en we hebben zelfs 2 zeearenden zien vliegen. 

Na de rondvaart gingen we meteen naar het restaurant aan de oever van het 

meer om daar te eten. We konden kiezen uit kibbeling, kipsaté of hamburger 

speciaal, met patat en salade. En als toetje een beker vol met ijs, slagroom, 

frambozen en chocolade. Heerlijk!!! 

Daarna naar huis gelopen, koffie/thee gedronken, spelletje gedaan en koffer 

inpakken.  

Moe maar voldaan ging iedereen naar bed.  

 

 



 

 

 

      
 

  
 

    



 

 

 

       

   

                                                          
   



 

 

 

    
 

Vrijdag 26 augustus 

Het inpakken en opruimen ging vlot. Rond 9.15 uur werd Josine door haar 

ouders en Arthur en Henno door de broer van Arthur opgehaald. Wij pakten 

alle bagage in onze bus en na een laatste kopje koffie begonnen we aan de reis 

naar Veenendaal en Arnhem. Het ging allemaal voorspoedig, geen files of 

ander oponthoud en na een pauze in Emmeloord waren we om 1 uur in 

Veenendaal. Daar werd Henk opgehaald en reden wij verder naar Arnhem. 

Leon en Erwin werden daar opgehaald en Marieke ging met de taxi naar huis. 

Daarmee kwam er een einde aan een prachtige vakantieweek. We hebben 

genoten! Wat hebben we veel gedaan en gezien, met heel mooi weer erbij.  

 

En wist je dat: 

Josine heel veel van kleuren houdt? “dan doe je wat!” 

Leon heel sterk is en daarom hielp om de boodschappen uit de bus te halen? 

De trein in Dokkum bestuurd wordt door een treinsinist. 

Henk thuis een racefiets heeft en al heel veel kilometers heeft gefietst? 

Marieke een hele grote poncho haakt? 

Arthur graag op een bruggetje staat om daar naar het water te staren? 

Marije een prima begeleidster is, die de medicijnen altijd op tijd aangeeft? 

Erwin heel wat meters voor het huis heeft gelopen om te roken? 

Henno complimenten geeft over het lekkere eten? De leiding mag blijven! 

Dat het in F(V)riesland vast altijd koud is? 

Henk liever geen klomp ging beschilderen, maar wel heel geïnteresseerd was in 

het maken v d klomp. 

Marieke haar maat klompen ging passen, maar toch liever op schoenen loopt. 



 

 

 

Erwin als een ervaren golfer speelde? Eerst goed staan, dan een paar loze 

slagen in de lucht maken en daarna de bal pas echt slaan. 

Henno niet wilde verven, maar het toch deed en laaiend enthousiast was? 

Arthur als een meesterschilder zijn klomp ging verven? 

Anneke goed het busje kan rijden? want ze slingert niet! 

Leon weet waarom een flamingo op één poot staat? 🤣 

Josine uit haar dak ging toen beer Bollo naar onze bus kwam en zwaaide? 

Marije en Anneke het leuk vonden om met jullie op pad te gaan? 

         

     
 

Met dit vakantieboek kun je nog lekker nagenieten van deze vakantie. Als je de 

Tendens-reisbrochure van 2023 hebt ontvangen, kun je vooruitkijken naar een 

eventuele volgende vakantie! Er zit vast wel een leuke bestemming voor je bij. 

 


