
 

 

Verslag van onze vakantie in “Mooi Salland”. 

 
 

In de” Imminkhoeve” te Lemele 

 

 

Van 18-25 Juli 2022 

 
 

 

 

Met Etta, Jan, Willy, Ingrid, Hottie, Paula 

Fokke en Ria. 

Gertjan ontbreekt op deze foto. 



 

 

  

Maandag 18 Aug. 

 

Rond drie uur waren er al drie mensen bij “ de 
Imminkhoeve”. Willy met haar dochter Ingrid en Etta.  

Wij, Hottie, Gertjan en Ria, moesten eerst het busje 
ophalen in Arnhem en daarna Jan in Apeldoorn. We 
hadden wat oponthoud en waren een kwartiertje te  

laat. Tijdens de reis heeft Jan goed geholpen. Al de 
drempels werden van tevoren aangewezen zodat onze 
chauffeur zijn snelheid kon aanpassen. 

Er stond al koffie en thee klaar. Heerlijk. Niet lang daarna 
kwamen Laura en Fokke aan en toen de familie 
vertrokken was kon het echt beginnen. Nog een poosje 
lekker buiten gezeten en toen werd het tijd om alles uit 
te pakken en bedden op te maken. 

 

 

 



 

 

 
 

Het werd al snel etenstijd en omdat het al wat laat was 
werd patat met een frikandel, kroket en kaassouffle 
gehaald. Daar had niemand bezwaar tegen. Er ging zelfs 
een gejuich op. 

Hottie had een salade gemaakt maar daar werd niet 
zoveel van gegeten. Laura vond het wel erg lekker. 

 

Het was wel warm maar we hebben buiten een voorstel 
rondje gemaakt. Iedereen mocht iets over zichzelf 
vertellen en zeggen wat hij/zij deze week graag wilde 
doen. Er werd nog wat gedronken en lekker van de chips 
gesnoept. Rond negen uur begonnen de eerste hun bed 
op te zoeken. Het was een lange, warme dag geweest. 

De weerberichten waren voor de dinsdag heet, erg heet. 
Woensdag beschikten we niet over de bus. De eerste 
dagen dus gewoon thuis. 

 

Dinsdag 19 Juli 

Langzaamaan kwam iedereen het bed uit. Etta bleek een 
uitslaper. Hoelang houden we geheim. 

Er stond een ontbijt klaar en iedereen kon zelf wat 
pakken. Een echt lopend ontbijt. Wie dat niet kon, werd 
natuurlijk geholpen. 



 

 

Na het tellen van de benodigde kaarten zijn we naar 
Ommen gegaan.  

 

Eerst maar heerlijk genieten op een terras aan het water 
genieten van koffie met taart. 

                        

                              .   

Iedereen had wel zin in  drinken en natuurlijk was er 
taart. Er werden hele mooie kaarten gekocht en 
boodschappen gedaan. 

Lekker een ijsje gegeten in de bus op de terugreis. 



 

 

Tussen de middag was er een soepje en een gebakken 
eitje.  

Er verbleven op het terrein veel vluchtelingen uit 
Oekraïne en daar werd wel over gepraat. Etta had 
flessen ingezameld voor giro 555. 

Willy en Ingrid wisten er ook veel van.  

De kaarten werden geschreven . Een hele serieuze zaak. 
Willy en Ingrid kijken toe. 

                                       

 

 

We hebben buiten gegeten: erwten en wortels, 
gebakken aardappels en een hamburger. 

Met als toetje ijs met chocoladesaus en lekker veel 
slagroom.  



 

 

 

 

Iedereen kreeg een flesje water vanwege de warmte en 
na de koffie werd er fris/bier en zelfs bacardi/cola 
gedronken en chips gegeten. Fokke kreeg zijn drinken 
met verdikker maar het bier smaakte er niet minder om. 

 



 

 

Onze buiten zitters, waarvan enkele graag een rokertje 
opstaken met een drankje, bleven lang buiten zitten. 

Onze “Drentse dames” soms tot na middennacht. 

Door de wind was het goed te doen vandaag op deze 

hete dag…..   van bijna 40 graden.      

                               

 

 

 

Woensdag 19 Juli 

 

Onze chauffeur, Gertjan, ging vandaag werken dus 
bleven we thuis. Het voelde benauwd aan en er werd 
rustig aan gedaan.  

Voor Etta en Laura was het te warm buiten.  Etta is 
begonnen met breien van een broekje voor Alysia. Laura 
ging  kleuren en tekenen. 

Want het was weer  éééérg heet. 

Gelukkig kwam er een tuinman om de planten te 
sproeien. Hij heeft een badje voor ons gevuld. Lekker 
met de voeten erin. 



 

 

                                                                                    

Rustig zitten toen Fokke, tot onze schrik, van zijn stoel 
gleed….het badje in. Maar het ging niet per ongeluk. 
Fokke deed het expres en moest er heel hartelijk om 
lachen. De plager begon ook nog met water te spetteren 
en Ria werd nat. Daar moest Fokke nog harder om 
lachen.  

Even later ging Jan ook nog in het badje zitten. De rest 
genoot van dit waterballet. 

Ook Alysia werd op een voorzichtige manier in het badje 
gedaan. 
                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

We aten macaroni en vla toe. De meester kok was Jan 
en Ria heeft geholpen. 

 

                                               

 

 
 

Weer een gezellige rustige avond buiten. Het rommelde 
een beetje maar er kwam gelukkig geen onweer. 

 

Donderdag 20 Juli 

Vandaag staat er aardig wat op het programma. Eerst 
rustig ontbeten en koffie gedronken. Het was dreigend 
weer en een stuk koeler. 



 

 

Eerst naar een pannenkoek-restaurant. Daar waren ook 
andere keuze mogelijkheden en Willy en Ingrid gingen 

voor patat….  

 
 

We zaten lekker onder de parasol totdat het heel hard 
begon te regenen. Fokke zat precies tussen twee 
parasols in en werd behoorlijk nat.  

Maar dat was voor Fokke geen probleem. Hij blijft 
gewoon lachen. We hebben verder binnen gegeten en  

 Het smaakte heerlijk.                   

          
         

Toen was het tijd om naar de rondvaartboot te gaan.  

 



 

 

 Opeens was het 
regenjassen weer. Brrrrrr 

Maar gelukkig was er binnen een mooie salon met grote 
ramen dus we konden de prachtige omgeving mooi 
bewonderen. 

 

 

 

BONTE AVOND 

Iedereen vond het leuk om de buren uit te nodigen. Na 
een traktatie begonnen er een paar te dansen. Snel 



 

 

volgden er meer. Ze hadden veel plezier. Helaas 
sneuvelde er een disco lamp en gingen we verder zonder 
onze buren. 

Iedereen deed en zong mee. Laura zat te swingen op de 
stoel. 

                      

 

Etta  playbackte geweldig. De Drentse dames  zongen 
alle liedjes mee. Ook wel een beetje rare over een blote 
k..t. En Jan……Hij zong de hele avond voor de microfoon 
en zoals hij zei: “ik heb het dak eraf gegooid” Dat wil wat 
zeggen.  
                    

 

 

 



 

 

Vrijdag 22 Juli 

De meesten waren laat uit bed na het mooie feest. Na 
de middag naar Ommen gegaan om souvenirs te 
kopen. Er is aardig wat gekocht en we hebben nog een 
heerlijk ijsje gegeten op een terrasje.  

 

 

Het was vandaag wat koeler en Laura vond het nu ook 
fijn om buiten te zitten. Deed een spelletje met Gertjan. 

Ingrid heeft gekookt vandaag met Gertjan als assistent. 
Heerlijke spaghetti had ze gemaakt. De pan was 
helemaal leeg.  



 

 

                                                   

 

Weer de hele avond buiten gezeten. De tv heeft nog 
weinig aan gestaan. Laura zat heerlijk op het bankje of 
zat soms binnen te schrijven en Etta te breien aan een 
broekje en Ria help met een truitje. 

 

                                               



 

 

Zaterdag 23 Juli                         De middag van de Bingo… 

 

Het was best bijzonder want iedereen had een prijs die 
goed bij hem of haar past Zelfs Hottie kreeg een mooi 
prijsje. Een lief schaapje voor de baby.  

 

Deze avond  was een bankhangavond.  Lekker voor de 
t.v. met een drankje en een chips Het werd weer een 
latertje. 

 

Zondag 24 Juli 

Alweer de laatste dag. Er staat nog een uitje en een 
etentje op het programma.  

                                     

 

We gaan naar de Lorkeers hoeve. Een vogelpark met een 
midget golf. We genoten van de ARA’s, pauwen, hanen 
met heel gek gekukel en Tommy, de kakatoe.  



 

 

Willy en Ingrid vonden het geweldig want ze hadden zelf 
ook een kakatoe en papagaaien gehad. 

                  

 

We vonden een mooi plekje om te picknicken. 

Na de boterham uit het vuistje en een lekker pakje 
drinken rustten we even uit in de schaduw. 

Na een bezoekje aan het terras en het winkeltje gingen 
Gertjan, Willy, Ingrid en Jan midget golfen. 

 Jan werd als winnaar uitgeroepen en 

  Gertjan de verliezer maar dat vond 
hij niet erg. 



 

 

 
  

                                            

Het werd tijd om naar een restaurant te gaan met een 
lopend buffet. Er werd van alles gegeten. Willy en Ingrid 
namen weer een patatje met snack en Jan zelfs een 
mossel. Zo uit de schelp. 

 

                    



 

 

                                      

De appelmoes van Fokke trok veel wespen aan maar 
gelukkig werd niemand gestoken.                                         

 

Zelf ijs opscheppen…..zoveel als je wilt….                          

Het een geslaagd etentje en met onze buiken vol reden 
we naar huis.  

 

                      

 



 

 

Daar werden we verrast door een clown die opgezocht 
moest worden. Gelukkig waren er oranje touwtjes 
opgehangen.  

Na lekker de drankjes en chipjes opgemaakt en wat 
gepraat. 

Een hele leuke laatste avond in het mooie Lemele. 

 

 

 

 

Maandag 25 Juli 

 

Helaas de vakantie week is al weer om.  

Het was heel leuk met jullie. Als aandenken kregen 
jullie alle een placemat, een kofferlabel en een leuk A4-
tje met een klein woordje van ons. 

We vonden het erg leuk om met jullie in Salland te zijn. 

Veel liefs van Hottie, Gertjan en Ria 

 

 


