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Met wie beleefden we deze week  

       

Marjolein Rowold                Henk Peters 

       

Marina Naaijens                   Antje van Reken

      

Chiel Vrins                             Nellie Roemer 



Dag 1  14 juli aankomst De Lummel 

 

Caroline, Nelly, Henk en Antje kwamen met de bus als eerste 

aan. Vervolgens kwamen Marina, Chiel, Marjolein en Anita 

rechtstreeks naar Langenboom. Kamers in orde maken en 

eten koken, dat was vandaag courgettesoep met stokbrood 

en salade. Nog een kopje koffie en daarna ging iedereen moe 

van de reis lekker slapen.

 

 

 



Dag 2  15 juli Dierentuin Ziezo Volkel 

 

Om 8 uur opstaan, douchen en ontbijten, vandaag gingen we 

naar de dierentuin. We hebben veel verschillende dieren 

gezien. Henk vond vooral de afkomst van de dieren erg 

interessant. We waren mooi op tijd om te kijken bij het 

voeren van de beren. 

 

                                  



                                                   

 

 



Van al dat wandelen kregen we dorst dus sloten we af met 

een kopje koffie op het terras. 

 

Om de beurt even kijken in het winkeltje.  

Antje kocht een kop en schotel, Henk en Marjolein een 

knuffel. 

Onderweg naar huis langs de winkel voor wat boodschappen 

en om kaarten te kopen. Thuis dronken we koffie met 

peperkoek en werden er kaarten geschreven.  

Daarna moesten de buiken weer gevuld, dat deden we met 

rijst met kip tandoori en salade.  

’s Avonds nog koffie en erna iets lekkers te drinken. 

Rond half 11 was iedereen weer vertrokken richting bed. 

 

 



Dag 3 16 juli zotte zomer festival 

 

Na het ontbijt en nadat er enkele een douche hadden 

genomen was het tijd om op pad te gaan. 

We gingen vandaag naar het zotte zomer festival in Mill.  

Dat was een soort Amerikaanse markt met Amerikaanse 

muziek en dans. 

Terwijl Nelly met Wilma in het reuzenrad ging wou marjolein 

met Anita naar voren naar de muziek. 

 

                                                 



Nadat we de markt hebben bekeken hebben we onze pakjes 

drinken opgedronken en kwamen er enkele dansgroepen.  

Antje en Nelly maakten langs de kant een dansje. 

 

Weer thuis was er koffie met kwarktaart gemaakt door 

Wilma, en een tijdje later aten we lekker frietjes met salade.

     

Na het eten ‘n kopje koffie en later voor de tv. We keken all 

you Need is Love, een lekker drankje en een chipje. 

Rond half 11 was het weer bedtijd. 

 

 

 



Dag 4   17 juli kamelenmelkerij 

Vandaag moesten we na het ontbijt, om half 12 bij de 

kamelenmelkerij zijn, dat was in Berlikum. 

We kregen uitleg, mochten kamelen knuffelen en de fles 

geven, tussendoor aten we pannenkoeken gemaakt van 

kamelenmelk en kregen we een bekertje kamelenmelk. 

 



 

                                                           

 

                         



 

                                       

Chiel vond de kamelen toch wel groot en eng, Marina 

eigenlijk ook wel, maar verzamelde haar moed en wou toch 

graag op de foto. Na een laatste knuffel gingen we nog even 

naar Oss waar we lekker koffie hebben gedronken, iedereen 

kocht er een stukje appeltaart bij. 



Thuis heeft iedereen iets voor zichzelf gedaan kaarten 

schrijven, naar de geitjes of even een klein dutje voor de tv. 

 

 Om 6 uur moesten we bij Libre’s in Mill zijn om te gaan 

buffetten. Heerlijk zelf opscheppen waar je zin in had, en nog 

een ijs met aardbeien na. 

   

 

Thuis nog een lekker kopje koffie en een drankje voor de 

liefhebbers. Enkelen namen eerst nog een douche. Vermoeid 

zochten we weer ons bed op. 

 



Dag 5    18 juli Dierentuin Overloon 

Opstaan, douchen en een lekker ontbijt en een lunchpakket 

maken. Iedereen weer de bus in voor een dagje dierentuin 

Overloon. Degene die het leuk vonden mochten de apen 

voeren, een soort popcorn je mocht ook zelf proeven.

    

   

    

 



Tussendoor hebben we lekker onze meegebrachte lunch 

opgegeten op een picknickplaats. 

   

   

Nadat we alles hebben gezien nog even op een terrasje 

genieten van een drankje. 

Op weg naar huis boodschappen doen voor het avond eten. 

Het was meteen tijd om eten te gaan koken en te gaan eten. 

Op het menu stond vandaag macaroni. 

Na het eten een lekker kopje koffie, en als afsluiting van de 

dag een lekker drankje en een chipje. Om half 11 ging 

iedereen moe van de leuke dag lekker slapen. 

 

 



Dag 6  19 juli Dagje thuis 

Vandaag mocht degene die wilden, uitslapen bijna iedereen 

zat toch om 10 uur aan het ontbijt ,alleen Antje sliep lekker 

uit tot 12 uur. Toen had de rest al koffie, en een koekje gehad 

en was het bijna tijd voor de lunch. 

Brood met opgebakken macaroni van gister, ook was er 

watermeloen voor de liefhebbers. 

’s Middags mocht iedereen doen waar die zelf zin in had 

Geitjes eten geven, kleuren, puzzelen, ganzenborden. Wilma 

en Nelly deden de olympische spelen    

  

 



     

   

   

Als avond eten hadden we kersen pannenkoeken.  

Nog een gezellige avond met een sapje, een av biertje en 

voor Antje en Marjolein een advocaatje met slagroom 



Dag 7  20 juli Winkelen in Uden 

Na het ontbijt was het  tijd om naar de stad te gaan, we 

gingen naar Uden. De meeste wisten al wat ze wilden gaan 

kopen.  

Henk kocht een puzzel van 1000 stukjes  

Marina kocht zomerhemdjes 

Marjolein kocht stiften en een kleurboek 

Nelly kocht t shirtjes 

Antje kocht schoenen 

Voor Chiel keken we naar een blouse maar konden niets 

vinden.  

Na al dat gewinkel kregen we dorst, dus op naar een terrasje 

voor een drankje en appeltaart. 

        

Na het terrasje weer richting de bus gewandeld. 



Iedereen weer in de bus en dan begon er ineens iets te 

piepen, we konden niets vinden, dan maar naar kantoor 

gebeld wat dat kon zijn, wat bleek er zat een noodhamer los. 

Gelukkig niets aan de hand. 

Thuis het laatste fruit met zn allen gedeeld en ieder wat voor 

zichzelf gedaan. Tussendoor hebben we om de beurt alle 

koffers ingepakt zodat alles zo ver mogelijk klaar staat voor 

morgen .We gingen vandaag uit eten bij ‘t Centrum in Mill. 

    

           



Marina kwam een bekende tegen in het restaurant dat vond 

ze erg leuk. 

   

Het eten was erg lekker. 

Caroline ging door de regen de bus halen zodat we droog 

konden instappen. In het huisje hadden we nog een gezellige 

laatste avond met een drankje en wat geklets. Iedereen ging 

vandaag op tijd naar bed. 

   

 



Dag 8  21 juli 

Vandaag is de vertrek dag, dus iedereen vroeg uit bed  voor 

een snelle wasbeurt en ons laatste ontbijt. Na het ontbijt 

kreeg iedereen een vakantie herinnering van de begeleiding. 

Enkele wilden nog even met brood naar de geitjes.   

   

Al snel werd Marina opgehaald door haar taxi en kwam de 

broer van Marjolein haar ophalen. Caroline moest met Antje, 

Nelly en Henk vertrekken met de bus om op tijd bij het 

ophaal punt te zijn. Meteen was daar ook de taxi voor Chiel 

en vertrok ook hij. Wilma en Anita leverden de sleutel in 

gingen ook naar huis. 

 

We hebben genoten van deze gezellige vakantie week  

Met 6 geweldige vakantiegangers. 

            Wilma Caroline Anita 


