
                                    

   

 

 

“PARELTJES VAN HET NOORDEN”                   V1619 van 24 juni - 1 juli 2016 

Tendens Vakanties  



    
RENE                                     WIENEKE 

 

   
MICHELLE                               HERMA 

 



  
PAUL W.                                 PAUL J. 

 

                                    
RODNEY                                  HEIDI v.d. CRAATS en CATY BOEF                  

 



 

 

Met dank aan Lies voor al deze mooie Pareltjes.  

 

 

 

Vrijdag: 

 Om 12 uur waren we allemaal bij het kantoor van Tendens: Wieneke, Paul J., 

Michelle, Herma, Paul W., Heidi en Caty. Half één vertrokken we en zaten we 

direct in de file. Wat een drukte. Vanwege de TT in Assen waren er veel 

motoren op de weg. Heidi reed tot Zwolle en daar nam Caty het stuur over, we 

hielden daar ook een plaspauze. Om vier uur waren we in pas in Midlaren. We 

kwamen op dezelfde tijd aan als Pieter (de man van Caty). Hij had een auto vol 

met boodschappen voor ons en ook haar koffer meegenomen. Dat was handig. 

Maar eerst koffietijd. Ondertussen kwamen Rodney met zijn vader en Rene er 

ook aan. Na de koffie ging Pieter pannenkoeken bakken, dat ging er wel in ! Toen 

hij weg was hebben we ons park verkend en aan het Zuidlaardermeer gezeten, 

lekker rustig op een bankje. Hierna nog even spelen in onze speeltuin. Rodney 

dook gelijk de zandbak in. ‟s Avonds TV gekeken naar een programma met Jan 

Smit en de World Talentshow. Om elf uur lag iedereen in bed. 



   

   

   

  

 

 

 

                                             

                  

 



Zaterdag: 

Negen uur zitten we aan het ontbijt. Er staat van alles op de tafel, heerlijk. 

Rodney stoot voor de tweede keer zijn hoofd aan een balk op de slaapkamer en 

hij mag zijn kamer die hij deelt met Rene, ruilen met die van de begeleiding.             

We gaan vanmorgen naar de molen “De Wachter”. Op Wieneke na gaan we allen 

naar binnen en dan naar boven. Eerst komen we in een ruimte met houten 

modellen van molens en er is een heel oud snoepwinkeltje waar je snoep kan 

kopen. Er wordt door een molenaar uitgelegd waar alle gereedschap dat er ligt 

voor gebruikt werd. Rene: “Prachtig, interessant, ik geniet, wat een mooie 

vakantie!” We gaan de hele molen door. We zien hoe kruiden gemalen worden 

met molenstenen. Dan komen er een paar hele steile, hoge en smalle trappen die 

je tot op de omloop van de molen brengen waar je moet oppassen om niet een 

klap van de wieken te krijgen, anders ga je met molentjes lopen, haha. 

Ondertussen stampt er iets en dat maakt veel lawaai, vraag Rodney maar.       

De olieslager is bezig om lijnolie te maken, we krijgen zelfs lijnzaadjes. Boven 

ons hoofd draaien grote houten tandwielen en er is een kolenkachel met kolen 

zo groot als olifantenkeutels.Tjonge, wat vet ! Een paar van ons gaan nog hoger. 

Hierna gaan we weer naar beneden en dat is moeilijker gezegd dan gedaan. 

Achterstevoren gaan we alle trappen weer af. Michelle was flink afgepeigerd, 

maar ze heeft het wel gedaan Stoer hè van iedereen ?! Wanneer we weer 

beneden zijn komen we bij de stoommachines en nu komt Wieneke er ook bij. 

Caty koopt een echte negen persoons Zuidlaarderbol, vol met krenten. Dan gaan 

we naar het klompenmuseum achter de molen. Rene trekt als enige klompen aan 

en koopt een paar mini‟s voor zijn moeder. Ook Michelle koopt een paar 

klompjes. De klompenmaker laat ons zien hoe hij de klompen maakt. Knap hoor !

 



 

 

  



  

  

   

 

 

 



Dan gaan we shoppen met elkaar in Zuidlaren. We zijn drie uur lang bij de molen 

en het museum geweest; dus tijd om onze maag te vullen. Bij de Jumbo kopen 

we wat bolletjes en drinken. We gaan het op een bankje opeten. We laten het 

geld flink rollen. Wieneke koopt een set kammen. Paul W. een schrift, snoep en 

een aansteker. Paul J. koopt een Blue Ray CD en een boek. Rodney een kleurboek 

met stiften en een emmer met schepje. Herma ziet leuke sokken. Michelle 

scoort waterschoentjes en een lampje in de vorm van een uil.Tot slot Rene die 

een kleurboek van Drenthe en een zeilboot koopt. En dan natuurlijk nog de 

nodige ansichtkaarten. Berend Botje is er ook. Hij ging varen met zijn scheepje 

naar Zuidlaren. Ken je dat liedje ?                                                                                                   

Het is een gezellig brinkdorp met zomers vaak “Oud Drentsche markten”. 

Wanneer we langs een pizzeria lopen gaan we even een tafel reserveren voor 

morgen, yes ! Half vijf zijn we weer thuis, koffietijd. We gaan kaarten 

schrijven en Heidi gaat koken. Drie soorten groentes, aardappels, gehakt, 

aardappelpuree, varkenslapjes en heerlijke vruchten roomyoghurt. Voor Paul J. 

koopt Heidi een vega groenteschijf, want Paul is vegetariër. Smullen maar. 

   

  

 



  

  

  

   



Wat een bofkonten zijn wij toch. Een feest met Gerard Ekdom op ons eigen 

park. We zijn de eersten en langzaam komen er steeds meer mensen bij. Het 

bleef gelukkig de hele avond droog. Het was keigezellig en wat hebben we 

gedanst! Rodney had de grootste lol met de serveersters die hij op de foto 

zette. Om elf uur gingen Wieneke, Helma, Michelle en Caty naar huis en een 

kwartier later kwamen ook de jongens met Heidi er aan. Maar dacht je dat we 

direct sliepen? Echt niet ! We hebben nog lang in ons bed liggen stuiteren, haha. 

Zondag: Vandaag slapen we een beetje langer en zitten om kwart over tien aan 

de ontbijttafel. Er is uitgebreid gedekt. Half twaalf vertrekken we en gaan 

eerst bij Pieter langs om theedoeken te halen, want die hadden we niet mee.            

Ze wonen maar 12 km. van De Bloemert. We gaan vandaag naar Groningen.  

Eerst parkeren we onze bus bij het voetbalstadion Euroborg van FC Groningen. 

Hier pakken we de citybus en zo zijn we heel snel bij het Hoofdstation.        

Het gebouw is van 1892, dus 124 jaar oud en is prachtig. Op het perron stond 

een piano en daar heeft Caty even de vlooienmars op gespeeld, haha. Later was 

er een jongen die echt goed piano kon spelen. We keken onze ogen uit in de 

stationshal, zo mooi. Op het stationsplein staat het “Peerd van Ome Loeks”.   

Ken je dat liedje, dat hij dood is ? Ook kan je het bekende Museum zien.          

In het water ligt de rondvaartboot en daar gaan we een tocht door de 

Diepenring mee maken o.a. langs de Hoge en Lage der A. Dat is vandaag extra 

bijzonder omdat er “Zomerwelvaart viert Delfsail” is. Er liggen allemaal oude 

schepen, zgn. cultureel erfgoed. Ook maken we nog een stadswandeling en geven 

we geld uit. We genieten ………… en ik als Groninger ben trots op mijn stad.                                 

  

  



  

 

 

   



  

 

 

  



Wat een mooie dag was dit. We hebben enorm geboft met het weer. Het dak 

van de boot is maar vijf minuten dicht geweest voor een paar spetters regen. 

Na dit hele spektakel en vele indrukken rijden we via een toeristische route 

naar onze pizzeria in Zuidlaren. Maar goed dat we gereserveerd hadden, want 

het was al behoorlijk vol. We kiezen de lekkerste pizza‟s uit of nemen lasagne. 

Het was smullen geblazen en we zaten bij het raam in in de hoek van de serre.  

‟s Avonds kijken er een stel voetbal, België tegen Hongarije. Het wordt 4-0.      

Rene gaat kaarten schrijven en Wieneke speelt secretaresse. De anderen gaan 

ook schrijven of doen een spelletje. Herma, Wieneke en Caty gaan nog even aan 

de wandel. Op tafel staat wijn, advocaat, pils, verschillende zoutjes en hapjes. 

We komen zo de avond wel door.                                                    

   

                          

 



Maandag: 

Vandaag hebben we een welverdiende rustdag. De eersten staan om negen uur 

op en de laatsten komen half elf hun bed uit. Heerlijk ontbijtje en kopje koffie.   

Rodney duikt de zandbak in met zijn emmer en schep. Hij bakt lekkere taarten. 

Half één gaat Heidi met beide Paulen de kaarten posten én bij de receptie langs 

om een skelter te huren. We mogen hem de hele middag gebruiken. Gaaf ! Vet 

hard sjezen de jongens door het park en zelfs Michelle probeert het even.  

    

   

We lunchen met tomaten- en champigonnesoep, stokbrood en kruidenboter.                     

Om drie uur stappen we toch nog de bus even in. Rene en Paul J. wilden graag 

een hunebed zien. Nu er staat nog maar eentje in de hele provincie Groningen.          

Maar eerst gaan we naar palingrokerij Vos aan het Zuidlaardermeer. Haha, er 

ligt een pont en om aan de overkant bij een camping te komen moet je die zelf 

naar de andere kant trekken door aan een wiel te draaien. Iedereen op Rodney 

en Caty na wagen de reis. Het spettert. Het wiel gaat zwaar, maar ze halen de 

overkant. Op de terugreis draait Rodney vanaf deze kant mee, dat scheelt. 

Hierna gaat Rodney met Caty naar de overkant, hij draait zich een slag in de 

rondte en staat vol trots te zwaaien als we geland zijn. Dan terug, dat viel niet 

mee, ook Caty moest draaien, gelukkig kwam nu Heidi helpen. Hierna namen we 

een lekker drankje in de serre van “restaurant Vos”. Daarna gingen we naar het 

hunebed, het was maar een klein bed, dus we konden er niet op slapen. Hoe 

hebben ze die loodzware grote stenen hier ooit gekregen ? Geen idee ! Jij wel ?        

 

   



 

 

  



 

  

  



 

 



    

    



   

   

  

 

   



 

 

  



 

   

  



 

 

Mien Grunniger laand. 



Woensdag: 

Vandaag hebben we weer een rustdag en dat mag ook wel na al die zeelucht van 

gisteren. We slapen uit, zelfs Wieneke tot tien uur. Caty haalt ondertussen 

verse broodjes. Herma leeft zich uit op de stofzuiger en Michelle ontfermt 

zich over de was. Heidi, Michelle en Rodney gaan naar het zwembad in 

Zuidlaren. Wij kijken bij het meer waar kinderen surfles krijgen. Ook gaan we 

Jeu de Boulen. Jolanda en Rosan komen op bezoek, gezellig. Samen gaan we bij 

het restaurant langs, want Wieneke krijgt de banner met Gerard Ekdom er op. 

Wat een bofkont is zij ! We genieten een tijdje met elkaar aan het water.         

„s Avonds gaan we nog naar een wokrestaurant in Assen. Wat hebben we daar 

heerlijk gegeten. Zoveel keus. Zelfs Wieneke had haar convertentie, haha.                          

  

   



   

   

   

   

 

 

                        



Donderdag:  

Vanmorgen staan we half acht op want we willen 

om negen uur naar Leens vertrekken, naar de 

DoeZoo. We rijden een uur door het Groninger 

landschap en zijn mooi op tijd. Volgens de ANWB 

was dit in 2015 het leukste uitstapje van 

Nederland. We zijn erg benieuwd. We mogen 

eerst zelf rondkijken en zien allerlei kriebel- 

beesten. Heidi vindt de grote vogelspinnen eng en 

Caty de slangen. Brrr ! Na een tijdje komt Ton ons 

uitleg geven. Eerst hoe een kogelvis slakken eet. 

Verder zien we baardagamen, schildpadden, 

krekels, enz. We mogen ze ook aaien. Dan pakt Ton een schattig wit/roze 

egeltje uit Madagaskar. Zijn buikje lijkt zacht en hij rolt zich nooit op. Later 

durven de beide Paulen en Wieneke de Vogelspin Hektor op hun hand te nemen. 

En kijk eens wie er de wurgslang Piet om hun hals krijgen ?! Wat een kanjers ! 

Verder zien we buiten ook dieren en geven we in de shop ons laatste geld uit !  

     

    

   

 



   

    

    

   

 

 



 

 

  

  



Om één uur gaan we weer naar De Bloemert en nemen dezelfde mooie route 

weer terug. Thuis hebben we wat voor onszelf rondgelummeld. Het regende    

en de TV ging op RTV Noord. Er was Delfsail met ongeveer 500.000 mensen .      

Toch blij dat we daar niet tussen liepen. Het is onze laatste echte vakantiedag 

dus we gaan naar “De Leine”, een paviljoen aan het Zuidlaardermeer. Karin, de 

bazin, heeft onze laatste groepsfoto gemaakt. Heidi nam met Wieneke, Paul W., 

Rodney en Paul J. een wandeling dwars door het veld richting een klimtoren en 

aan het eind pikten wij ze weer op. Ze zagen daar een hele kudde geiten.   

Zeven uur gingen we eten, een heerlijke bonenschotel en voor Paul J. was er een 

vegetarische versie waar hij heel blij mee was. Herma en Wieneke gaan 

puzzelen. Michelle zit met haar eigen puzzelboek. De mannen en Heidi kijken 

TV. Voetbal Portugal-Polen. Wanneer de voetbalwedstrijd voorbij is en er een 

verlenging komt blijven alleen Heidi en Paul W. kijken, de rest gaat slapen.

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Het “Armenhuis” uit 1835 



      

 



Wist u …… 

 dat Michelle een stoer mens is ? 

 dat Paul J. zijn baard  heeft laten staan ? 

 dat we heel veel leuke dingen hebben gekocht ? 

 dat ons prachtige huis op het randje van Drenthe/Groningen lag ? 

 dat Rene een wijs man is en krokodil heeft gegeten ? 

 dat Herma hupzelen heeft ? …… dat dat Gronings is voor bretels ? 

 dat Paul W. heel goed kan kaartlezen ? 

 dat de zeereis naar Borkum leuk was ? 

 dat ze in Groningen Moi zeggen en op Borkum Moin ? 

 dat we heel veel boten hebben gezien ? 

 dat Caty in de zee heeft gezwommen ? 

 dat we op de terugtocht een echt piratenschip zagen ? 

 dat Wieneke voor iedereen een zelf gemaakt cadeautje had ? 

 dat we er met elkaar drie pond koffie door hebben gejast ? 

 dat Heidi in de badkuip heeft gezwommen ? 

 dat we het hele Zuidlaardermeer rond gekomen zijn ? 

 dat we op een paar storingen na best goed weer hadden ? 

 dat Rodney heel hard kan lachen ? 

 dat Caty‟s vader Het Veulen (op de omslag) en Blote Bet heeft gemaakt ? 

 dat het Groningse land weids en rustig is ? 

 dat we prachtige  Pareltjes hebben gezien ? 

 dat we hopen jullie weer zien op de reünie van 

Tendens op zaterdag 5 nov.!       
 

                                                                                         Heidi + Caty 
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