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              Rein en Shirley 

 
 
 
 
Vrijdag 15 Juni 
Rond 12:00 uur zijn we vanuit Arnhem vertrokken richting Veenendaal 

samen met Steffi en Heleen, en onder begeleiding van Rein en Shirley, hier 

pikte we Dennis en Ben op, waarna we direct onze weg konden vervolgen 

naar Volendam. Hier kwamen we rond 14:00 uur weer aan. 

 

Eenmaal in het huisje aangekomen hebben we ons rustig geïnstalleerd en 

rond 16:00 kwamen de laatste twee gasten ons gezelschap houden: Robin 

en Ludolf. De vakantie kon beginnen. 

 

Nadat we lekker met zijn alle genoten hebben van de Bami van Rein met 

saté, waar Steffi de hele weg al op verheugde, zijn we een wandeling over 

de Volendamse dijk gaan maken.  

Na de wandeling hebben we lekker genoten van een cake die de moeder 

van Steffi gemaakt had. 
 

                                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   



Zaterdag 16 Juni 
 

Nadat iedereen ruim op tijd wakker was hebben we lekker uitgebreid 

ontbeten. Vervolgens zijn we via de Volendamse dijk naar de markt 

gelopen en waren we weer rond 13:00 uur weer terug in het huisje, hier 

hebben we gezamenlijk geluncht en daarna de bus weer ingestapt.  

 

In de middag zijn we naar een heel bijzonder authentiek stadje geweest 

“Edam”. Hier hebben we een rondje door het bijzondere stadje gelopen, 

met als afsluiting een bijzondere verassing voor Stefi, haar broer was haar 

op komen zoeken.  

 

Eenmaal terug in het huisje heeft iedereen lekker uitgerust van deze 

vermoeiende dag, en als afsluiting zijn we lekker gaan eten in “De Lunch” 

bij de Volendamse dijk. Hier hebben ze genoten van een Wiener schnitzel, 

kibbeling of kip met patat. 
 

 



  



  



Zondag 17 Juni 
Nadat we met zijn alle ontbeten hadden zijn we met de bus naar de Zaanse 

Schans gegaan, hier zijn we ongeveer rond half 12 aangekomen.  

Toen we hier aankwamen zijn we het Zaanse museum ingegaan, hier 

hebben de mensen kunnen genieten van ouderwetse materialen en van het 

Verkade museum waar ze een eigen tekening mochten maken voor om hun 

chocolade reep. Hier genoten ze met zijn alle van. 

Na de lunch zijn we dan naar de Zaanse Schans gegaan, hier konden ze 

genieten van ouderwetse huizen en ouderwets snoep. 

Zoals Heleen het zei: “Het was een machtig mooie dag”.  

In de avond hebben we thuis tomatensoep met stokbrood en vervolgens 

pannenkoeken gegeten. Met als gevolg een rustig avondje thuis op de 

bank. 

 

 

  



  



  





Maandag 18 Juni 
Na een lekker ontbijtje stond er een leuke verassing op de planning. 

Iedereen stond klaar met de regenjas om een leuk dagje in Alkmaar te gaan 

maken, maar toen we eenmaal in de bus zaten was de eindbestemming niet 

Alkmaar. Een leuk dagje op de “Simonehoeve”. Hier konden ze hun eigen 

klomp versieren, kregen ze een leuk verhaal te horen hoe ze kaas maken en 

mochten ze deze kaas ook proeven, werd er uitgelegd hoe de klompen 

gemaakt werden, een mooie foto in klederdracht, en als afsluiting even 

lekke rondneuzen in de souvenirshop, waar de meeste een leuk souvenirtje 

gekocht hebben. Eenmaal terug in het huisje hebben we lekker gerust 

waarna we lekker met zijn alle gegeten hebben. Zoals jullie het noemen 

een binnen BBQ, met een lekker worstje, hamburgertje en een hamlapje, 

met daarbij lekker gebakken aardappelen met of zonder ui, en sla met 

slaatje. 

 

   



  



Dinsdag 19 Juni 
Vandaag stond een tripje naar Purmerend op te planning, hier was vandaag 

een grote markt. Als afsluiting van de grote markt zijn we gestopt bij een 

visboer, hier kregen we te zien om een vis schoon gemaakt werd en waarna 

ze lekker konden genieten van een broodje makreel, en een klein stukje 

paling mochten proeven, wat genoten ze ervan! Ook hebben we een 

terrasje gepakt waar we lekker een kopje koffie, thee of wat fris gedronken 

hebben. 

De middag hebben we lekker gerust, de meeste waren moe dus die trokken 

zich even terug. In de avond zijn we weer met zijn alle naar restaurant “De 

Lunch” gegaan, waar iedereen genoot van een schnitzel, kibbeling of worst 

met ei.  

Toen we terugkwamen in het huisje hebben we met zijn alle nog koffie of 

thee gedronken, met hierbij een lekker stukje cake van de moeder van 

Shirley.  



  



Woensdag 20 Juni 
Vandaag stond weer een verassing op het programma. Rein en Shirley 

hadden verteld dat we voor 2 uur een rondvaart gingen maken op een 

fluisterboot in Rijper. Echter bleek al gauw dat dit niet ging gebeuren, in 

plaats daarvan hebben we een rondvaart in Alkmaar gemaakt. Hier konden 

we mooi varen door de grachten van Alkmaar, en mochten jullie voor 22 

bruggen bukken aangezien deze heel laag waren. Daarna hebben we nog 

lekker geshopt in het centrum en vervolgens bij de Hema een lekker 

saucijzenbroodje gegeten met koffie of thee.  

’s Avonds hadden Rein en Shirley lekker reifkoeken gebakken, de meeste 

kenden dit niet, maar jullie hebben lekker gegeten. Vooraf een lekker kopje 

tomatensoep met stokbrood. En bij de reifkoeken een lekkere speklap en 

wat gezonde groente, sla.  

Na het eten zijn we nog lekker een wandeling gaan maken langs het water, 

en zijn de meeste nog even lekker met de blote voeten het water in gegaan. 

We hebben de avond afgesloten met een Volendamse avond, gezellig met 

zijn alle meezingen met de muziek. 

  





  



  



Donderdag 21 Juni 
Nadat we lekker hadden ontbeten en de koffers hadden ingepakt, zijn we 

met de auto naar Marken gereden, echter konden we met de bus niet het 

eiland op dus hebben we het alleen van buiten af bekeken. Daarna hebben 

we met zijn alle uitgetest hoe hard de wind is tussen het markenmeer en de 

zee, nou ik kan je zeggen dit was hard.  

Daarna vervolgde de weg naar Hoorn, hier hebben we een kaasmarkt 

bezocht en gekeken naar ouderwetse dansen. Wat genoten ze hiervan, ze 

waren zelfs uitgekozen om samen met de mensen mee te dansen, iedereen 

had een lach op hun gezicht. Toen we thuis kwamen hebben we ons 

klaargemaakt om de gezellige vakantie af te sluiten met een gezellig etentje 

bij “De Lunch”. Wederom hebben we hier genoten van een lekker Wiener 

Schnitzel en Kibbeling en vervolgens nog wat gedronken thuis. 
 

  



  



  



Vrijdag 22 Juni 
Vandaag was de dag dat we weer naar huis mochten. Maar voordat we 

gingen hebben we eerst heerlijke broodjes op van de bakker. Nadat we 

Ludolf bij de receptie hadden afgezet zijn we via een rondtocht in Broek 

aan Waterland zijn we door naar Veenendaal gereden waar we Ben, Dennis 

en Robin af hebben gezet, waarna we de het einde van de reis naderde en 

onze weg vervolgde naar Arnhem. Hier eindigde de vakantie, waar 

iedereen enorm van genoten heeft. En zoals Heleen het zei: “Machtige 

mooie dagen”. 
 

Robin, Dennis, Ludolf, Heleen, Steffi en Ben bedankt voor deze top week. 

Wij als begeleiders hebben er enorm van genoten en vonden het fijn om 

jullie deze week te mogen begeleiden en te zorgen voor een lach op jullie 

gezicht. 

 

  



Activiteiten 

 
Dit zijn de activiteiten die wij deze week hebben gedaan: 

 

Volendamse dijk bezocht 

Volendamse Markt 

Edam bezocht 

Zaanse Schans + Zaans museum + Verkade museum 

Simone Hoeve 

- Klomp versieren 

- Kaas proeven + verhaal hoe kaas gemaakt wordt 

- Klompenmakerij  

- Ouderwetse klederdracht 

Markt in Purmerend  

Alkmaar bezocht en een rondvaart gemaakt 

Naar Marken gereden 

Kaasmarkt in Hoorn bezocht 

- Hierbij mogen meedansen  

- Kaasproeven 

Authentieke stadje Broek aan Waterland 

 

En niet te vergeten de etentjes bij restaurant “De Lunch”, en de terrasjes bij 

meerdere plaatsen. 

 


