Vakantie in Drenthe
Orveltermarke
,

Van 7 t/m 14 oktober 2016.

Dag 1.
Om half 12 begint onze vakantie. Wilma gaat met een auto vol boodschappen naar
Witteveen vlakbij Orvelte, Janny en Anneke gaan naar Didam om de gasten op te
halen. Zij staan al klaar met veel ouders, zusjes, familie en vrienden.
Janny kent Ingrid, Ilse, Annemarie, Annie en Helga natuurlijk al van de voorgaande
jaren, Anneke maakt met iedereen kennis.
Na het inladen van de rolstoelen, rollators en koffers vertrekken we, met veel kusjes
en zwaaien! Het is maar anderhalf uur rijden, en om ongeveer half 3 komen we aan bij
het huis op het Landal park Orverltermarke in Witteveen. Wilma is er ook al, we laden
de spullen uit en zitten al om 3 uur aan de koffie.
Na het verdelen van de kamers en het leeghalen van de koffers gaan we eten, want
iedereen heeft wel trek na al deze inspanningen. We eten macaroni met salade.
Na het eten zijn we het park gaan verkennen, het is heel groot, maar ook heel donker,
gelukkig heeft Ingrid lichtjes op haar rollator, zo komen we toch weer goed thuis! Na
de koffie en de borrel gaan we om een uur of 11 allemaal naar bed. Helga doet de
lichtjes uit.

Dag 2.
Na een uitgebreid ontbijt zijn we in de bus
gestapt om naar Balloo te gaan, daar is een
Herdersfair. Er zijn allemaal leuke kraampjes
met spullen, grotendeels van wol gemaakt,
zoals truien, omslagdoeken, sokken en sloffen
en producten van de streek, zoals kaas, honing
en brood. Het is moeilijk rijden met de
rolstoelen op de hobbelige wei waar de
kramen staan, maar Annemarie en Annie
ondergaan alles gelaten, en Ingrid loopt met
haar rollator overal naar toe. We kijken en
kopen wat, en gaan dan aan een grote tafel
onze meegebrachte broodjes opeten.
Dan gaan we weer verder en komen bij een
grote tent van Staatsbosbeheer. Daar worden
we te woord gestaan door een hele leuke boswachter, Kees van Son. Hij wil ons met
zijn busje rondrijden over het Ballooër Veld. We kunnen niet allemaal samen, maar hij
wil wel 2 x rijden. Het Ballooër Veld is een heel groot heideveld waar ook een
schaapsherder rondloopt met haar schapen. We hebben veel geluk, en zien de kudde
schapen van dichtbij, dan komt
de hond aanlopen en drijft de
schapen naar de herder toe.

Kees vertelt heel veel over de vegetatie en is heel aardig voor ons! Terug scheuren we
met een hoge snelheid over het weiland (want dan voel je de hobbels minder….zegt
hij….), en gaat hij nog een keer met de tweede groep. Wat een mooie middag!
Hij neemt een foto van Annemarie met een opgezet dasje en vraagt aan haar of hij
foto’s op twitter mag zetten, Dat mag van Annemarie, en ‘s avonds zien we foto’s van
op zijn site. Wat leuk!

Na het eten, groentesoep met
balletjes, aardappelpuree en
spruitjes met spekjes, maakt
Annemarie een tekening voor Kees
de Boswachter, die Janny via de mail
naar hem toestuurt. We gaan ook
nog dansen, Ilse en Ingrid dansen
heel graag, en nemen Anneke en
Janny mee de dansvloer op.

Dag 3.
Vandaag gaan we naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Dat ligt in Schoonoord.
Het is een museum met veel oude plaggenhutten, een hunebed, en huisjes zoals de
mensen vroeger woonden, een klein kamertje met voorin een stal waar de schapen
stonden.

Er waren ook veel oude gereedschappen en een filmpje over vroeger. Het was
allemaal erg interessant, vooral dit hokje
was ook erg in
trek……..

Na de koffie was er een demonstratie van een herder met een kleine schaapskudde die
hij bijeen liet drijven door Lin, zijn schotse
collie, een echte “herdershond”. De
demonstratie was heel mooi, de herder
vertelde heel veel en liet de hond op
verschillende manieren de schapen naar hem
toe drijven door
middel van bevelen
en een fluitsignaal.

Thuis gekomen hebben we naar Minoes de
Poes gekeken op de t.v. en zijn daarna uit eten
gegaan bij Restaurant De Brug in Zuidveld.
Annie, Ilse, Annemarie en Wilma namen zalm,
Helga had een pannenkoek met rozijnen,
Janny gebakken brie, Ingrid een grote schnitzel
en Anneke rode poon.
Thuis hebben we koffie gedronken, er is
getekend, gekleurd, een glaasje wijn
gedronken en een advocaatje genomen, dat
hoort natuurlijk bij de vakantie!
Dag 4.
We hebben allemaal weer heerlijk geslapen en na een ontbijt gaan we naar
Westerbork. We kopen kaarten om naar huis te sturen, CD’s, boekjes, zachte knuffels
en kijken nog even in een garage bij een mooi huis waar
een mevrouw allerlei spulletjes verkoopt. Dan is het toch
weer tijd voor een terrasje met koffie. We kunnen nog
buiten zitten omdat er op de tafels
vuurtjes branden.

Anneke doet boodschappen en rijdt ons weer naar huis, daar lunchen we met een
gebakken eitje en gaan dan de kaarten schrijven. Ilse en Anneke brengen ze naar de
receptie, dan kunnen ze vandaag nog mee met de post. De anderen gaan kleuren en
puzzelen. Janny heeft een puzzel van een adelaar mee die heeeeel moeilijk is, maar
Annemarie doet heel erg haar best en vind heel veel stukjes van de puzzel. We eten
vanavond tagliatelle met roomsaus en appelcompote, en na het eten wordt er weer
getekend, gekleurd en naar de nieuwe CD
van Ingrid geluisterd. We gaan wel een
beetje op tijd naar bed, want morgen gaan
we naar Duitsland, naar een dierentuin.

Dag 5.
Op dus naar Duitsland, we moeten wel een goed uur rijden, maar dat mag de pret niet
drukken, we gaan naar Tierpark Nordhorn. Om kwart over 10 vertrekken we, en om
half 12 zijn we in het park.
Er zijn heel wat dieren te zien, we zien stokstaartjes, apen, wolven, zebra’s, grote
bizons met kleintjes, luipaarden, zeehondjes, heel veel vogels, zoals ooievaars, uilen,
gieren, maar ook vogeltjes die aan de banden en wielen van de rolstoelen van
Annemarie en Annie zitten te pikken. Ook de rollator van Ingrid is niet veilig, en wordt
ook door de vogeltjes bezet. We staan allemaal in een grote volière, en er vliegen
tientallen vogeltjes om ons heen. Het is even wennen, maar dan komen ze gewoon op
onze hand en hoofd zitten, het is heel leuk, en ook lekker warm in die volière.

stokstaaartje

Later zien we ook nog hoe de wolven gevoerd worden en gaan we met een uil op de
foto…… Annemarie wist ons heel veel over de dieren te vertellen, zij heeft ook nog een
boek gekocht over allerlei dieren. Het is een mooie dag geweest, en om half 6 zijn we
weer thuis.

We eten lekker “rommelig”: champignon- of
tomatensoep,( Ingrid was een grote hulp in de
keuken vandaag), wentelteefjes en geroosterd
brood met Franse kaasjes en paté. Als toetje
hadden we Mona puddinkjes, heerlijk.
’s Avonds wordt er nog nagepraat over de
dierentuin, en alle lievelingsdieren opgenoemd.
Annemarie kan weer veel dieren opzoeken voor
haar kwartet in haar nieuwe dierenboek.

Dag 6.
Vanmorgen na
het ontbijt zijn
we een stukje
gaan rijden, en
hebben in een heel oud cafeetje koffie gedronken. Annemarie trakteerde op een
heerlijk appelgebakje erbij. Om 2 uur zouden we met de huifkar een tocht doen naar
Orvelte, maar dat ging jammer genoeg niet door omdat één van de trekpaarden een
zeer gebit had, en onze kar niet kon trekken. Jammer, maar akelig voor het paard.
Daarom zijn we maar met de bus naar Orvelte gegaan en hebben daar gekeken en
rondgelopen, en natuurlijk in alle winkeltjes nog rondgeneusd en leuke dingen kocht.
We waren helemaal koud geworden en hebben
dus fijn warme chocomel met slagroom
gedronken. We zijn op tijd naar huis gegaan, want
Wilma ging ons verlaten, zij had al andere
afspraken, en is dus de laatste dag niet bij ons,
jammer hoor! . Met z’n allen hebben we haar
uitgezwaaid. Dag, Wilma….

Na het eten; kip, sperzieboontjes, gebakken aardappeltjes, vla en yoghurt zijn we naar
het restaurant op het park gewandeld. Daar werd n.l. BINGO gespeeld.
We kregen 3 kaarten, eerst moest de bovenste rij vol zijn (3e prijs), dan de bovenste en
onderste rij (2e prijs), en dan de hele kaart (1e prijs). Het was heel spannend. De eerste
ronde won onze tafel niets!! Maar bij de tweede kaart kwam het geluk de kant van
Ingrid op. Ze won de 2e prijs (een spel om te leren klokkijken) en de eerste prijs!!
Hoera!! Ze koos een mooi dienblad voor thee uit
voor haar kamer. In de derde ronde won ook
Annemarie nog een prijs. Zij koos een mooie glazen
vaasje waar een bloem in zat, ook voor haar kamer.

Jammer genoeg won de rest niets, maar ja, dat gaat
zo met spelletjes, je moet geluk hebben.

Dag 7; De laatste dag alweer, we ontbijten met
verse croissants voordat we vertrekken naar het
Hunebedcentrum in Borger. Het is een mooi
centrum, en je kunt er veel binnen bekijken. Dat is
heel fijn want het is echt koud buiten, er waait een
harde wind. Binnen zijn allerlei opstellingen van
mensen, hoe ze er vroeger uitzagen, hoe ze
werkten en hoe ze woonden. Ze maakten voor hun
overleden familieleden hunebedden, en er is zelfs
een echt hunebed binnen. Je ziet ook
veel potten en schalen die
opgegraven zijn. Er is veel te zien en
te horen, het is heel interessant. Na
de koffie en chocolademelk bij ons
meegebrachte broodje gaan we toch
even naar buiten om naar het
grootste hunebed van Drenthe te
kijken. Wat een grote stenen!!!!
Een vriendelijke meneer maakt van
ons een foto bij het hunebed.

Daarna zijn we naar het Geopark geweest, dat
was ook lekker binnen. Daar zag je hoe
Drenthe er duizenden jaren geleden uitgezien
moet hebben, vroeger liepen er hier
Mammoets rond, ontzettend grote beesten.
Er stond ook een voorbeeld van in het
museum café. Anneke is nog even met
Annemarie, Ingrid en Helga naar buiten
geweest om bij wat oude boerderijen uit het
Stenen en Bronzen Tijdperk te kijken, maar
zijn toen weer vlug naar binnen gegaan waar
Janny met Annie en Ilse was. Daar hebben we
nog een film gekeken over de ijstijd.
Een medewerker van het museum liet ons
daarna nog een hele grote kies van een
Mammoet zien, die ooit opgegraven was.
Hij woog kilo’s!

We sluiten deze dag af met een bezoek aan het Pannenkoekenhuis “De Strohoed”,
waar we hele grote pannenkoeken krijgen! Met spek, kaas, ananas, en veel stroop en
poedersuiker, en ijs als toetje, HEERLIJK!

Weer thuis gaan we de koffers inpakken, want morgen moeten we op tijd op om weer
naar huis te gaan, en we willen natuurlijk ook nog koffiedrinken en de laatste wijntjes,
advocaat en frisjes opmaken. Dat doen we dan ook, we eten er nog wat toastjes bij, en
dan is de pret over. Naar bed…… om de volgende dag weer alle familie en vrienden te
zien in Didam.
Janny, Wilma en Anneke hebben een hele leuke week met jullie gehad, en zeggen
daarvoor:
HARTELIJK BEDANKT, dames.

