
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxe verwenvakantie in Beekbergen 

12-08-2016 tot 19-08-2016 

 



Dag 1. 

Het is vrijdag 12 augustus 2016. 

11:30 uur verzamelen bij Tendens te Arnhem. 

Weldra gaan wij beginnen aan onze verwenvakantie in Hotel Spelderholt te Beekbergen. 

Onze eerste gast Mimi is al aanwezig. 

Richard gaan wij in Veenendaal ophalen, en de rest komt rechtstreeks naar het hotel. 

Het is 15:30 uur als wij aankomen bij ons hotel. 

De kamers zijn heel mooi en enorm groot. 

Nadat iedereen de kamer heeft gezien gaan wij eerst onder het genot van een kopje koffie en een 

plakje cake ( welke Bert voor ons gebakken heeft ) met elkaar kennis maken. 

Om 18:00 uur genieten wij van ons eerste diner deze vakantie. 

We eten mosterdsoep vooraf, dan een beenham met aardappelkroketten en boontjes, en als toetje 

een lekkere dame blanche. 

Dit diner is een mooi begin van onze vakantie.  

Nadat iedereen de buik vol heeft gaan enkele van ons een kleine wandeling maken terwijl de 

anderen voor wat rust kiezen. 

Wij hebben afgesproken dat wij rond 19:30 uur weer bij elkaar komen om de dag te bespreken en 

de plannen van de week door te nemen.  

Iedereen heeft wel een idee over wat hij of zij deze vakantie graag wil doen. 

Verder in dit verslag kunnen jullie lezen wat het geworden is hihihihi 

Nu is het inmiddels 22:00 uur. 

Wij doen nog een drankje en dan gaan wij snel naar bed.  

Welterusten allemaal. 

 

 

 

 

 



Zaterdag 13 augustus. 

Na een langzame start kwamen de meesten van ons rond 8:30 uur uit bed gevallen en verscheenen 

wij om 9:30 uur bij het ontbijtbufet.  

Gelukkig was er nog wel wat voor ons over ( SMAKELIJK ETEN ) omdat wij allen zo veel rust 

hebben gehad hadden de opperhoofden besloten dat er eerst wat gezwommen moest worden. 

Daarna zouden we naar het stadje Zutphen rijden om daar van een terrasje te genieten en kaartjes te 

kopen voor het thuisfront.  

Echter bij het zwembad verschenen slechts 3 zwemmers en 2 supporters. ( HET ORANJE 

TENDENS ZWEMMERS TEAM, BEDANKT BIJ DEZE ALLE STEUN VAN DE 

SUPPORTERS ). 

Na een half uurtje dobberen vergingen de zwemmers van de honger. 

Op naar de naar de lunch.  

Na het nuttigen van deze heerlijke welverdiende lunch gingen we op weg naar de mooie stad 

Zutphen. 

Bij aankomst in dit mooie centrum hadden wij al snel een parkeerplaats gevonden. 

Na een kort gevecht met de parkeerautomaatzijn we op weg gegaan door de smalle straten van 

Zutphen.  

Na een barre tocht van maar liefst 800 meter hadden wij eindelijk het centrum bereikt.  

Vol trots, moe en voldaan, zijn wij dan ook neergestreken bij de plaatselijke Bufkens. 

Hier hebben wij genoten van ons welverdiende drankje. 

Sommigen van de groep besloten na de versnapering om toch nog een wandeling langs de 

winkeltjes te wagen.  

Zij hebben daar de nodige ansichtkaarten kunnen bemachtigen. 

Echter bij het vernemen van de mededeling dat er na terugkomst bij verzamelplaats Bufkens ook 

nog de bus te voet bereikt diende te worden was dit teveel. 

De chauffeur is de bus gaan halen zodat ze voor Bufkes in konden stappen. 

Bij aankomst in ons hotel rond 18:00 uur konden wij het diner al ruiken.  

Het is tijd voor bief, gestoofde aardappeltjes een maiskip met boontjes afgemaakt met heerlijke 

appelmoes.  

Vanavond hebben wij spelletjes avond, er word patience gespeeld, gekleurd en gerummycubt.  

Tot in de late uurtjes. 

EN DAN, JULLIE WETEN HET OOGJES DICHT…… 

SLAAP LEKKER................ 

 

 

 



 

 

Zondag 14 augustus. 

Vandaag gaan we naar Apeldoorn. 

Het Oranje parkje om exact te zijn daar is het JAZZZZZZZ TIME.  

De dames komen los en de voetjes gaan van de vloer.  

SWING IT LADYS. 

 

 

 

 

 

 

 



´s Avonds gaan wij nog een spelletje spelen en genieten de dames van hun verdiende advocaatje met 

slagroom. 

 

 

Maandag 15 augustus. 

Na weer een heerlijk ontbijt en de lunch gaan wij vandaag naar de Apenheul in Apeldoorn. 

Ik ga hier niets over zeggen, de fotos spreken voor zich denk ik. 

KIJK EN GENIET VAN DEZE MOOIE HERRINNERINGEN. 

 



 

 

Dinsdag 16 augustus. 

Vandaag gaan wij met de trein op pad en niet zomaar een trein neeeeee een echte stoomtrein. 

We vertrekken vanuit Dieren via Eerbeek en Beerbergen en zo rijden wij naar Apeldoorn. 

 

 

 

 

Woensdag 17 augustus. 

Vandaag wordt een bijzondere dag. 

Eerst gaan wij winkelen in Deventer en vanavond zijn wij uitgenodigd voor een spetterende show 

van de serie JA ZUSTER NEE ZUSTER.  

Deze show word opgevoerd in het theater van Spelderholt door andere vakantiegangers van een 

andere organisatie. 

Zoals jullie kunnen zien op de foto’s was de show een groot succes.  

 

 

 



Er werd uit volle borst meegezongen. 

 

Donderdag 18 augustus. 

Vandaag hebben wij een drukke dag. 

Na het ontbijt gaan we vroeg op pad. 

We hebben een afspraak in het kijk- en luistermuseum te Bennekom. 

Hier krijgen wij een rondleiding en informatie over de eerste muziekdozen en orgels.  

WETEN JULLIE WAT HET EERSTE MECHANISCHE MUZIEK INSTRUMENT WAS ???????? 

De bel! 

Na de lunch gaan enkelen van ons lekker zwemmen en anderen een spelletje spelen of lekker even 

een tukkie doen. 

Vanavond gaan wij nog naar de Vlegelmarkt met vele oude ambachten. 



 

Vrijdag 19 augustus. 

Helaas het is weer zover de vakantie zit er op.  

Langzaam verzamelen wij onze spulletjes weer en nemen wij afscheid van elkaar. 

 

Wij hopen dat jullie een mooie vakantie hebben gehad en dat jullie met mooie herinneringen en 

verhalen naar huis gaan. 


