Mooi Gelderland

van 8 tot 15 juli 2016

Mooi Gelderland!
Mooi Gelderland … dat wordt genieten, tenminste … als het weer een beetje
meezit. We zullen zien. Maar we stellen ons eerst even voor. Wij zijn Frank,
Rob en Harry en nog een keer Frank, de reisbegeleider.
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Harry

Rob

Frank 1

Vrijdag 8 juli 2016
De weersverwachting voor de eerste helft van de week is in ieder geval gunstig.
De tweede helft is afwachten: veel regen? We vertrekken vol goede moed om
half drie precies vanuit Veenendaal richting de Veluwe. We logeren deze week
op Landal Coldenhove in Eerbeek - een groot, prachtig in de natuur gelegen
vakantiepark – in een huisje zoals hieronder, maar dan een van twee aan elkaar:
huisje 661, achter in het park vlak bij de camping.

We werden verwelkomd door de mascotte van het park, Bollo. Voor de
duidelijkheid: Bollo is de tweede van links!

Na het uitpakken van de boodschappen en het opmaken van de bedden is het tijd
voor soep met broodjes. En in de vroege avond verkennen we het park en kijken
we televisie.

Zaterdag 9 juli 2016
Het weer ziet er goed uit: veel zon en een lekkere temperatuur. We gaan naar
Apeldoorn, naar de Apenheul. Veel aapjes lopen er los rond en daarom moeten
we oppassen dat ze niks van je afpakken. Daarom krijgen we een tas van het
park waar we onze broodjes goed in kunnen opbergen. Helaas zijn we te laat om
een foto te maken, als een van die aapjes bij Frank op de arm komt zitten. Ze
zijn ook zo razend snel! Kijk hieronder eens hoeveel apen je ziet.

Om twaalf uur wordt een voorstelling gegeven bij de gorilla’s. Ze krijgen
allerlei lekkere dingen te eten waardoor de oppasser weinig moeite hoeft te doen
om er een mooie show van te maken.

Er zijn meer dan dertig apensoorten in deze bijzondere dierentuin. Als je denkt
dat apen heel graag bananen eten, dan heb je het mis. Ze eten vooral veel
groenten en fruit. Sommige apen worden wel 45 of 50 jaar oud, maar andere
bijvoorbeeld maar 14 jaar.

’s Avonds blijven we lekker op het park en doen we ons te goed aan pizza’s en
een aangeklede hamburger bij Timber’s Café.

Zondag 10 juli 2016
Vandaag belooft het opnieuw prachtig weer te worden. We maken een mooie
route over de Posbank waar het op deze mooie zondag druk is met vooral veel
wielrenners. Rond de klok van twaalf komen we in het mooie, eeuwen oude
stadje Doesburg. Doesburg bestaat al sinds 1237 en het heeft meer dan 150 oude
monumenten!

We bezoeken in dit kleine stadje ook de Martinikerk. Kijk maar op de volgende
pagina.

En dan is het tijd voor een terrasje bij Café du Midi, want daar is het wel warm
genoeg voor. Een glaasje prik gaat er goed in!

In Doesburg bezoeken we het museum De Roode Tooren. Daar is een
tentoonstelling over de Gelderse tram. We bekijken de film met veel historische
beelden en zien nog veel meer dingen die met de tram te maken hebben.

Aan het eind van de middag krijgen we bezoek. Natasha, ook reisbegeleider bij
Tendens Vakanties, komt lekker Indisch koken! Smullen dus!

Maandag 11 juli 2016
Het is nog steeds lekker weer en we besluiten om naar het Openluchtmuseum in
Arnhem te gaan. Hebben we gisteren een tentoonstelling over de tram bezocht,
vandaag gaan we echt met de tram mee. Reisbegeleider Frank is daar
tramconducteur en kent het park op zijn duimpje. Hier staan we voor een Haagse
tram.

Hier zien we Harry in de winkel van Zus & Jet.

Hier zie je nog een paar foto’s die in het Openluchtmuseum zijn gemaakt.

Tramconducteur Frank

Dinsdag 12 juli 2016
Gisterenavond zijn we op het park gebleven en hebben we lekker gesnackt bij de
cafetaria. We maken er een rustig dagje van en hopen dat het droog blijft.
Vanmorgen maken we een wandeling over het landgoed Coldenhove en
vanmiddag zijn we van plan om naar de zomerbraderie in het centrum van
Eerbeek te gaan.

’s Middags houden we het niet droog. We zijn nog maar net in Eerbeek of het
begint te regenen. Een bezoek aan de braderie is dus geen succes. We doen nog
wel een terrasje bij café De Burgemeester van Dieren, maar dat is het dan wel –
helaas! ’s Avonds doen we ons te goed aan een lekker maaltje macaroni.

Woensdag 13 juli 2016
Vandaag staat een rit met de stoomtrein van Dieren naar Apeldoorn en terug op
het programma. Daar kiezen we voor, omdat het weer erg onbetrouwbaar is. Een
deel van de treinreis regent het en het bezoek aan Apeldoorn blijft dan ook heel
kort – jammer!

We vertrekken om kwart voor twaalf en zullen vijf kwartier later in Apeldoorn
zijn.

Intussen zijn de kaartjes geknipt en zijn we station Eerbeek gepasseerd.

Een hele belevenis is dat, zo’n treinreis met een stoomtrein. Elke spoorwegovergang moet met de hand bediend worden en de machinist moet wel heel hard
werken om de trein in beweging te krijgen - en te houden! Op de volgende
bladzijden vind je nog een paar foto’s van deze stoomtreinreis.

’s Avonds is Natasha weer van de partij met een maaltijd om je vingers bij af te
likken: gebakken aardappeltjes, salade en gebraden kippenbouten.

Donderdag 14 juli 2016
Vandaag belooft het weer een mooiere dag te worden: droog en hopelijk ook
nog zonnig. Op dus naar de Oud-Veluwse markt in Barneveld! En vanmiddag
naar de papierfabriek De Middelste Molen in Loenen op de Veluwe.

We komen helaas net iets te laat voor de historische optocht, maar dat mag de
pret niet drukken. Er zijn heel veel marktkramen met mensen in oude
klederdrachten en een dansgroep uit Diepenheim – de Stedeker Daansers.

Ja, d’r wordt wat gehandwerkt op zo’n markt! Dat kun je hier wel zien.

En ja, dit echtpaar wil natuurlijk graag op de foto met deze drie knappe mannen!

Na een lekkere kipschnitzel bij Barnies Kipcorner (Barneveld is het kippendorp
– er wonen meer kippen dan mensen!) verlaten we de markt en gaan we naar
Loenen om een historische papiermolen te bezichtigen. Zie hier de foto’s.
Helaas is de molen niet in bedrijf, maar we krijgen wel een beetje een indruk
hoe vroeger papier gemaakt werd.

Harry is de enige die het aandurft om zelf papier te scheppen (zo heet dat).

Om de vakantie af te sluiten gaan we naar De Brugkabouter in Eerbeek voor een
overheerlijke pannenkoek. Kijk hier maar hoe een pannenkoek wordt gemaakt.

Vrijdag 15 juli 2016
Als de tijd van komen is gegaan, dan is de tijd van gaan gekomen. Gisteren
hebben we de vakantiediploma’s al gekregen en is het dus vandaag vroeg op,
ontbijt uit de vuist, opruimen en afwassen, de sleutel van het huisje inleveren en
vertrekken naar Veenendaal. En daar wordt iedereen weer keurig op tijd
opgehaald.

Op de volgende bladzijde vind je nog een paar foto’s van de vakantieweek.

Graag tot ziens bij Tendens Vakanties volgend jaar!

Arnhem, juli 2016

