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op vakantie met Bas, Huub, Steve, Brian, Nicky, 
Wouter, Nicoline en Caroline. 
Friesland 10 t/m 17 augustus, 2018 

 
 
 
 



Vrijdag 10 augustus  

Vandaag gaan we naar Friesland!!! En we hebben er zin in!!!  

Een  voor een komen de vakantiegangers binnen : Wouter, Nicky, Caroline, Bas, Brian en als laatste komt 

Steve, door files onderweg én een nieuwe bus, duurde het allemaal wat langer. Om kwart voor een 

worden we door alle wegbrengers uitgezwaaid. Onderweg een stop in Sint-Nicolaasga, we willen daar 

picknicken aan het Tjeukemeer maar het begint net te regenen dus belanden we in ‘t Hoekje, daar mogen 

we binnen gewoon onze picknick houden, aardige mensen!! We nemen er natuurlijk wel wat lekkers bij, 

wat dacht je van warme chocolademelk met slagroom!! Goeie keus Steve en Nicky! Volgens het meisje wat 

ons bediend woont Sinterklaas in dit dorp,we weten niet zo goed of we dat moeten geloven…… 

 

We vertrekken naar Elahuizen, daar staat It Sailhûs, ons huis voor deze week. Vandaag zijn daar ook de 

wedstrijd van de skûtsjes, dat kunnen we wel zien als we het dorp binnen rijden.  



Er zijn heel veel mensen en auto’s .Iedereen staat op de dijk naar de schepen te kijken. Dat willen wij ook 

wel eens zien. Huub, ook onze chauffeur deze week, zoekt snel een parkeerplaats en dan lopen ook wij 

naar de dijk. De schepen zijn net met hun laatste rondje bezig. Er staat ook een mooie tractor, daar wil Bas 

wel een mooie foto van. We vinden het allemaal wel een goed idee, Huub neemt hier de 1e groepsfoto. 

Dan belt Mary, onze appartementen zijn schoon, we kunnen erin. Nu de bus nog leeg, dat is snel gebeurd. 

Iedereen helpt en er is een lift, dat is handig. Als we onze kamers hebben ingericht is het eten al klaar. 

Soep met stokbrood en een salade. Nu al wordt Nicoline door de twee dames geholpen en we horen als we 

aan tafel zitten dat er ook heren zijn die horecaervaring hebben en graag koken, dat gaat helemaal goed 

komen deze week. Steve vindt in de diepvries ijs van de vorige groep, dat is best lekker. Na het eten een 

wandelingetje, leuk 

ideetje maar het 

weer zit weer 

tegen, ze zijn al 

terug voor de koffie 

klaar is. Tijdens de 

koffie bespreken 

we de komende 

week, er is veel te 

doen en we vinden 

veel leuk, 

waarschijnlijk 

komen we weer 

een paar dagen 

tekort. Na nog wat drinken gaan we onze bedden opzoeken. Het is al snel heel stil in It Sailhûs. 



Zaterdag 11 augustus  

We zouden toch om negen uur ontbijten?? dat lukt niet, om half negen zit iedereen al aan de ontbijttafel . 

Dus hebben we lang de tijd om van een heerlijk ontbijt te genieten. Daarna maken we allemaal samen de 

broodjes klaar voor op de boot. Het snijden, smeren, beleggen, het loopt als een trein en is heel snel klaar.  

Om 10 uur staan we beneden bij de Beatrix,  de catamaran die bij het Sailhûs hoort. Vandaag is Petra de 

schipper en Bart de bootsmaat. We krijgen instructies en een kop koffie van Petra en daarna varen we 

weg. We hebben het allemaal druk, zeilen hijsen of aan het roer, we helpen allemaal mee en hebben een 

prachtige zeildag met veel wind en zon en gelukkig maar een regenbui. Nicoline maakt heel veel foto’s en 

ze kan daarna niet kiezen, dus geniet nog maar eens na bij al deze foto’s !!!De vaarroute :   

Fluessenmeer, Heegermeer, Slotermeer met bezoek aan Sloten en via oa 'de Luts' weer terug.  



 



 



 



In Sloten gaan  we een poosje van bord. We bezoeken: de VVV, ansichtkaarten voor Caroline en Wouter. 



De Schandpaal, de molen (kopen pannenkoekmeel) , een kerk en tot slot over de brug terug naar de haven.  

 



Op de terugweg weer nieuwe stuurmannen/vrouwen. 



 

 



Thuis moeten we even bijkomen van alles. Huub en Nicky zijn druk met puk en pincodes voor de telefoon 

van Nicky die het niet meer doet.  Gelukkig lukt het, Nicky heel erg blij, kan ze weer bellen met haar 

vriendinnen!! Om 19.00 uur staat er een grote pan pasta met saus en sla op tafel en die pannen komen 

helemaal leeg. Na het intussen bekende ‘uitbuikmomentje’, gaat de wandelclub nog even weg. We drinken  

en eten nog wat en dan kunnen we gelukkig weer naar bed  want je wordt moe van zo’n dag op het water. 



Zondag 12 augustus 

Vanochtend slapen we uit. Dat is voor iedereen anders dus het tijdstip waarop we uit bed komen is nogal 

verschillend. Gelukkig is er een ontbijtbuffet dus als je er aan toe bent kan je wat pakken. Daarna wat tijd 

voor jezelf, Caroline  en Nicoline doen een spelletje rummikub, ze winnen allebei een keer. Als iedereen 

ontbeten heeft vertrekken we naar Leeuwarden, naar AquaZoo. Het is er druk en er is veel te zien. We 

genieten van alle dieren en echt niet alleen ‘waterdieren’ maar ook apen, gordeldieren, kangoeroes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We besluiten ons bezoek met een drankje en een bezoek aan de winkel waar Steve een mooie doos 

playmobile koopt en Caroline een armbandje.  

We rijden naar de  ‘de Chinese muur ‘. Steve mag helpen de tafel te dekken want er is maar voor 4 

personen gedekt. We beginnen met wat lekkere hapjes als voorgerecht en daarna krijgen we allemaal iets 

wat we zelf hebben besteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Het is meer dan genoeg, dus we laten het toetje maar zitten. Dat heeft de kok anders bedacht. We krijgen 

vers fruit als toetje, gratis als verrassing en Steve helpt weer even mee met afruimen en fruit opdienen. 

Lieve Chinees!!!                                                                                                                    

Thuis hebben we wel zin 

in koffie en Steve en 

Huub pakken de doos 

playmobile uit en zitten 

samen gezellig te spelen. 

Iedereen vindt het reuze 

interessant en het is een 

gezellige boel aan tafel. 

We bespreken de dag 

van morgen en dan 

moeten we alweer naar 

bed.  

                                                             

Wat gaat de tijd toch snel hier in Friesland… …. 



 

Maandag 13 augustus 

Lekker uitslapen kan vandaag alweer, maar om 9.00 uur zit iedereen  aan de ontbijttafel . Wouter gaat na 

het ontbijt nog even uitslapen..??... Oké…een leuke volgorde….. Als iedereen er klaar voor is vertrekken we 

naar Joure want daar is een subtropische zwemparadijs. Dat weet blijkbaar iedereen in Friesland want het 

is er erg druk, we moeten in de rij voor kaartjes. Binnen is het erg gezellig en wonderlijke wijs heeft 

niemand last van de drukte, we gebruiken het hele zwembad en hebben veel plezier.  

De rij voor het zwembadrestaurant doet ons besluiten om ergens in Joure een kopje koffie te gaan drinken.  

Daar heeft niemand wat op tegen. In de winkelstraat zijn erg leuke en handige winkels. Na de koffie gaan 

we alleen, samen of in een groepje winkelen en we spreken af elkaar om 16.30 uur weer bij de bus te zien 

en even te bellen als je vragen hebt voor Huub of Nicoline zodat zij kunnen helpen. Iedereen is keurig op 



tijd terug en er is van alles gekocht. Van een jurk tot aan fietskaart en een rugzak,  een Friese boxershort 

pannenlappen, pennen, legging, tractor, sucker bolle, duimpjes, douchecreme, 3D puzzel. 

Na een tussenstop bij de Jumbo rijden we naar huis waar Nicoline snel aan het eten begint en natuurlijk 

helpt Caroline weer heel goed, ze snijdt en wast de worteltjes .Het is weer lekker en alles komt schoon op. 

Dan wordt iedereen van tafel gestuurd  want 

het toetje moet nog even gebakken worden. 

Een flensje met daarin ijs, aardbeien en 

slagroom.  

Na het eten zijn we uitgenodigd bij de buren, 

een grote groep jongeren die een spel en 

toneel week hebben. Het begint wel leuk maar 

daarna begrijpen we het niet meer zo goed dus 

Steve houdt even een toespraak en geeft een 

doos 'Merci' aan 'de baas'. 

 We bouwen thuis ons eigen feestje met pittige 

dorito’s en voor Nicky eindelijk een rosébiertje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 14 augustus 

Om 8.30 uur zitten we aan het ontbijt. Vandaag maken we een busrondje langs een  



paar Friese steden: Stavoren, Hindelopen en Workum. Steeds een korte rit en lange wandelingen. In 

Stavoren zoeken we eerst het vrouwtje van Stavoren op en gelijk daar achter ligt de tweede fontein van 

ons lijstje. Ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa hebben alle 11 steden van 

Friesland een fontein gekregen. In Sloten zagen we zaterdag de eerste. Deze vis vinden we heel mooi, we 

zitten er een poosje en we zien hoe een sluis werkt . We picknicken onderweg, het weer wordt steeds 

beter dus de kleden kunnen in het gras. We rijden naar Hindelopen. Vlak daarvoor zien we vliegers achter 

de dijk. We stoppen en klimmen op de dijk (zonder trap!!) en we zien dat het kytsurfers zijn. 

Indrukwekkend hoe snel die gaan.  

In Hindelopen zijn leuke straatjes en winkeltjes en natuurlijk ook weer een fontein, nummer 3! In de 

winkeltjes moet natuurlijk weer het een en ander gekocht worden. Langs de haven vinden we een 

viskraam, we roken de gerookte paling al een poosje. We krijgen allemaal een broodje paling, alleen Bas en 

Nicoline nemen haring op hun broodje. Na deze lekkernij kunnen we wel weer een eindje wandelen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We rijden naar Workum, waar het ook weer erg leuk is. De helft van de groep gaat naar het Jopie Huisman 

museum. Wat kon die Jopie goed schilderen, het lijkt net of er foto’s hangen, zo precies kon hij schilderen.  

 

 

 

 



 

De rest vermaakt zich bij de winkels en genieten van een ijsje. We zoeken de fontein (nummer 4) nog even 

op, deze twee leeuwen zijn indrukwekkend en eromheen is het erg nat, Brian gaat (bijna) onderuit!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is alweer bijna 17.30 uur, we moeten naar huis maar eerst nog even naar de supermarkt, deze keer die 

in Woudsend. Wouter en Nicky gaan mee want zij koken voor ons vandaag en morgen. Steven gaat ook 

mee om te helpen en Caroline wil ook wel mee want die wil graag thee. We rijden snel naar huis en 

Wouter begint snel aan het eten, spaghetti met saus, het is heerlijk! En om het helemaal af te maken 

trakteert hij op vlaai, een erg lekker toetje. Dankjewel Wouter!  

We eten het toetje in de tv-kamer want vanavond willen onze mannen voetbal kijken. Steve vindt het bij 

de dames veel gezelliger dus hij komt in de andere huiskamer zitten. Daar hebben we ook lekkere toastjes 

en gezellige praatjes, veel 

leuker dan voetbal.  

Om 22.30 vinden Huub en 

Nicoline het welletjes,ze 

willen allebei naar bed 

dus de huiskamers 

moeten leeg!!!  

Dat duurt wel weer even 

maar als alle tanden en 

kiezen gepoetst zijn 

wordt het langzaamaan 

stil.  

Welterusten!!  

 

 

 



Woensdag 15 augustus  

Een spannende dag, we gaan fietsen: een rondje Gaasterland. We beginnen de dag met een stevig ontbijt, 

een gebakken ei. We maken samen een flinke picknick klaar want van fietsen wordt je hongerig en dorstig.  



Route: Elahuizen- Balk,terras- lunch in het bos- Oudemirdum de kliffen, terug via andere weg. Onderweg 

veel schapen, Brian kan die heel goed na doen. 



Als we terug zijn, zien we op de kilometerteller van Wouter zijn fiets dat we 35 kilometer hebben gefietst, 

wat een KANJERS!!!! We zijn best moe en voelen benen, billen en spieren. Maar Nicky begint al snel met 

eten koken en Steve helpt haar. Wraps met een heerlijke vulling, goed gedaan! We proberen koffie te 

drinken op ons terras maar dat is toch een beetje koud. Ja, we weten het nu zeker, na zo'n dag fietsen, het 

waait altijd in Friesland. Het wordt een trend:een dames en een herenwoonkamer( Mans-cave ) maar als je 

wat lekkers wil hebben moet je toch even naar de 'vrouwenkant' komen, daar zijn toastjes en chips.  

 



Donderdag 16 augustus 

Dat slaapt heel goed,na zo’n intensieve dag fietsen. We hebben een laat ontbijt, 9 uur maar om 8.50 zit 

iedereen er al weer. Gelukkig zijn er nog afbak-stokbroden , want het brood bij de Spar was eergisteren op.  

Tegen de middag vertrekken we naar Sneek, daar is markt. De hoeveelheid kramen valt tegen maar we 

scoren wel een droge worst, op verzoek van Caroline. En natuurlijk bewonderen we achter de waterpoort, 

de Snekerfontein. (nummer 5) Nu eerst maar eens een terrasje, de laatste deze week.  

Eindelijk met een  dúmpke bij de koffie en de chocolade melk. Er is weer van alles nodig: zilverpoets, oranje 

koek ,kaas, brood en ook minder nodige zaken,  zoals truien, rokjes, playmobile, het is allemaal erg leuk. 

We helpen Wouter allemaal bij het kopen van een trui, dankzij onze goede adviezen koopt hij er geen. Ze 

hebben wel een lekkere bank daar… … 



 



Na nog een klein bezoekje aan de plaatselijke bakker en de supermarkt kunnen we naar huis. Een goede 

planning want het begint zachtjes te regenen. We proeven thuis de oranje koek en die wordt weer met 

algemene stemmen goed gekeurd,  net als eerder deze week het suikerbrood (sucker bolle) en de droge 

Friese worst. Tijdens de koffie vullen we samen de ‘vakantieherinneringen’ in, de complimenten vliegen 

over de  tafel, wel spannend om dat zo tegen elkaar te zeggen maar het is ook heel fijn om te horen dat we 

het deze week samen erg goed hebben gehad.   

We vertrekken naar ‘Bij de Luts ‘ in Balk,  

vlakbij het café waar we gisteren koffiedronken tijdens 

onze fietstocht.  

Daar heeft Nicoline een tafel besproken en de eigenaar en 

zijn vrouw verwelkomen ons zeer gastvrij en vriendelijk.  

De Friezen zijn allemaal erg aardig merken we deze week!  

We kiezen allemaal wat lekkers en de kokkin heeft een 

lekker toetje voor ons gemaakt. 

 En dan geeft Huub ons ook nog een rondje, het kan niet 

op vanavond, dankjewel Huub!  

 

 

 



 



Terug rijden we toevallig  een stukje van de fietsroute, we zijn nog steeds erg trots op ons zelf. Tijd voor 

een laatste kop koffie en een drankje. Natuurlijk eten we de leverworst en de toastjes en de zakjes chips 

ook even op. Het is een gezellig laatste avond. Morgen moeten we natuurlijk de appartementen  netjes 

achterlaten dus we bespreken met elkaar hoe we dat gaan doen. Gelukkig hebben we alle tijd want we 

kunnen wel tot 15.00 uur blijven. Dat doen we niet, want we moeten om 13.30 in Zwolle zijn en om 15.00 

in Arnhem. Dat komt helemaal goed,  dus nu maar naar bed… . 

 



Vrijdag 17 augustus 

Om 9 uur zit iedereen aan de ontbijttafel en wat nog knapper is, bijna allemaal zijn we klaar met onze 

koffer inpakken en bed afhalen. We hebben dus nog even een heerlijk ontspannen ontbijt waarbij alles op 

mag. Dat laten sommige mensen zich geen twee keer zeggen. Er zijn boterhammen met driedubbel beleg, 

lekkerrrrrrrrrrrrrrrrr!! 

 

 

 

Daarna helpen we 

allemaal mee de 

laatste dingen 

schoon te maken of 

op te ruimen, ach 

je weet wel: vuilnis 

weg, vegen, onder 

de bedden kijken 

etc etc. Als dat 

klaar is, is het tijd 

voor koffie, want 

die moet ook op en 

de koekjes 

natuurlijk ook.  

 

 

Laten we nou de laatste dag eindelijk op ons terras kunnen zitten, dat is wel even genieten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de koffie pakken Huub en Steve samen de bus in. We nemen nog even afscheid van Mary, de beheerder 

van It Sailhûs, en dan rijden we weg, richting Zwolle, op parkeerplaats de 'Haerts' wordt Steven opgehaald. 



Na een 'nat' afscheid vervolgen wij onze weg naar Arnhem. Ook daar is het welkom warm en gezellig. 

Iedereen is er al en we nemen afscheid van elkaar. Caroline en Nicky blijven ook nog even met hun 

'ophalers' gezellig een kopje koffie drinken. Ze hebben heel veel te vertellen. 

Lieve kanjers, 

wat hebben wij een fijne vakantie gehad met veel gelach, geblaat en 

geklets. Het eten was goed, de bedden heel fijn en Friese mensen zijn 

heel aardig. 

Het was een feestje om met jullie op vakantie te zijn, bedankt voor 

jullie aangename gezelschap en hopelijk snel 'tot ziens' 

Huub en Nicoline 


