15 – 22 juli 2016

Reisverslag S1604
Tendensvakantie in Lemele
Groepsaccomodatie “De Imminkhoeve”

Dit zijn de vakantiegangers:

Dag 1. vrijdag 15 juli
Rond half één vertrokken Janny, Anneke en Nel vanuit Arnhem naar
Veenendaal.

Daar zouden Rien en Astrid opgehaald worden, de anderen zouden
rechtstreeks naar Lemele komen. In
Veenendaal stonden Rien en Astrid al
te wachten.

We maakten kennis, de bagage werd in de bus geladen en de reis ging
verder naar Lemele, naar de “Imminkhoeve”
Daar aangekomen werd de bagage en de boodschappen naar ons huis
de “Brink” gebracht.

Al vlug kwamen de anderen, eerst Cees, daarna Brigitte.
Carolien en Ciska lieten ook niet lang op zich wachten.
De beheerder van de Imminkhoeve
had koffie en thee voor ons
klaarstaan.
De kamers werden ingedeeld, de
koffers uitgepakt en dan was het al
weer etenstijd.

De kippenragout met rijst en sla werd met smaak gegeten, en er was
een lekker toetje na.
Na het eten maakten we nog een ommetje over het park en kwamen
bij een Jeu de Boules
baan, wie had het wel
eens gedaan?
Ciska kon uitleggen hoe
het spel ging.
Enthousiast heeft
iedereen er aan
meegedaan.
Daarna nog een kopje koffie of thee.
Moe van de reis, alle indrukken en nieuwe mensen om ons heen, zoeken
we ons bedje op.

Dag 2. zaterdag 16 juli
De dag zijn we
rustig begonnen.
Na het ontbijt zijn
we met de bus een
rondje gaan rijden.
We konden dan
ook boodschappen
doen en kaarten
kopen.
Het plan was om na
de lunch naar de
Kinderboerderij
“Dondertman” in Holten te gaan, onze rit duurde echter iets langer
dan we gedacht hadden, want er zijn 2 plaatsen Holten. Die “TomTom”
toch!!

We werden onderweg verrast met een tractorenoptocht, die was op
weg naar een Historisch Festival.
Door onze langere rit was de het dansen van de dansgroep al
afgelopen, jammer!

Eerst maar een drankje, daar waren we
wel aan toe.

Er was een rommelmarkt, daar konden we lekker rondsnuffelen,
We hebben er puzzels gekocht, maar er waren ook lekkere aardbeien.

En op de kinderboerderij waren natuurlijk heel veel dieren:
konijntjes, geitjes, parkieten, noem maar op!!

En dan was het weer tijd om naar huis te gaan. We eten tagliatelle
met roomsaus en broccoli en als toetje was er chocoladevla en/of
vanillevla en/of yoghurt. Het
smaakte allemaal weer
heerlijk.

Na het eten zijn we de
gekochte kaarten gaan
schrijven, dan nog een
kopje koffie of thee en na
een glaasje van het één of
ander, gingen we lekker
slapen.

Dag 3. zondag 17 juli
Het is mooi weer zo’n 21° C.
De vorige dag had Janny in
de bus een lampje zien
branden. Dat leek haar niet
goed.

De Wegenwacht werd gebeld en deze
heeft het weer in orde gemaakt.
Dat vond Rien toch wel heel interessant.
Daar wilde hij wel een foto van maken.

Het Bostheater in Ommen stond vandaag op het programma, daar zou
een voorstelling zijn. Bob en Bella zongen bekende kinderliedjes voor
ons, Rien zong uit volle borst mee!!

Daarna zijn we naar Ommen gereden, eerst hebben we op een terras
lekker iets gedronken,

Rien wilde wel een
advocaatje.

Na een ommetje door de straten van Ommen, zijn we in Restaurant
Flater gaan eten.
De één wilde een schnitzel, een ander lasagne, ook waren er mosselen.
We hebben gesmuld!!! De avond was zo mooi, we hebben nog een
poosje aan de waterkant van de Vecht naar de bootjes gekeken. Thuis
hebben we nog een kopje koffie of thee gedronken.
We luisterden nog naar muziek en dan is het weer tijd om naar bed te
gaan.
Dag 4. maandag 18 juli
Het plan is om vandaag naar het Tierpark van
Nordhorn te gaan. Nordhorn ligt in Duitsland
vlak over de grens.
De dierentuin was niet heel groot, het was
fijn, we hoefden dan niet heel ver te lopen.
Iedereen genoot ervan.

Er was een heel
grote ezel, die een
heel hard:
IAAA….liet horen,
waar we allemaal heel
erg van schrokken.

Een Bizon, die er raar uit zag,
omdat hij aan het verharen
was. Z’n zus met een kleintje
zag er heel wat mooier uit!!
Ook zagen we een
Witsnuitbeer, daar hadden we
nog nooit van gehoord.

En wat was de Alpaca
een schoonheid!!

Dan nog een ijsje en weer naar huis.
Onderweg hebben we nog wat boodschappen gedaan. Gelukkig had
Anneke ’s morgens de aardappelen al geschild voor de stamppot,
anders hadden we wel heel laat gegeten. Het was stamppot met
andijvie, spekjes en een gehaktbal. Iedereen liet het zich smaken. Na
het eten werd het tijd voor de puzzels, die op de rommelmarkt
gekocht waren. Cees was daar snel mee klaar, Anneke had nog een
moeilijkere. Die moest hij maar eens proberen.
Moe maar voldaan van de drukke dag lag iedereen weer op tijd in bed.
Dag 5. dinsdag 19 juli
Cees is jarig!! De kamer was versierd met
een vlaggetjes-slinger. Nadat iedereen
aangekleed en gedoucht is, zongen we aan
de ontbijttafel Cees toe. Hij kreeg een mok
met aapjes erop uit de Dierentuin.

We gingen koffie drinken op het
terras buiten, koffie met taart.
Het was nog steeds mooi weer,
zelfs een beetje erg warm, bijna
30°C, als we buiten aan de koffie
en taart zitten, komt Joost van
Tendens. Hij komt een andere bus
brengen, want onze bus is toch
niet goed, het lampje is weer gaan
branden. Joost krijgt natuurlijk
ook een stuk taart.

Rien wilde het toch wel weer van
nabij meemaken.

Na de lunch gaan we naar Avonturenpark Hellendoorn.
We gaan kijken naar een stuntshow van mannen op trampolines: De
Magische Maya Tempel. Het was ook wel een beetje spannend, één
van de mannen sprong in een brandende cape van de duikplank het
water in. Het ging gelukkig allemaal goed.

Na afloop van de show zijn we met de mannen op de foto gegaan.
Brigitte vond dit echt te gek!!

Er was ook een wildwaterbaan. Cees wilde wel met Janny en Anneke
mee in zo’n een bootje, dat leverde Janny een natte broek op.
En dan waren er ook lachspiegels, wat zagen we er gek uit!!
Wat had Carolien lange armen en benen!

Dan nog een ijsje en weer naar huis. Cees
mocht ’s morgens zeggen, wat we ’s avonds
zouden gaan eten.
Hij wilde wel pannenkoeken.
We hebben heerlijk pannenkoeken met stroop, suiker en jam gegeten,
maar ook met kaas en spek, lekker buiten op het terras.
Na de pannenkoeken was er dan ook
nog ijs toe!
De dag kon niet meer stuk.
Tot heel laat hebben we van de
heerlijke avond genoten.
Wat boften we toch met het weer!!
Maar weer vlug naar bed en lekker
slapen.

Dag 6.woensdag 20 juli
We zijn rustig gestart, het zou vandaag 33°C worden.
Dus eerst douchen en ontbijten, we hadden ‘s middags afgesproken
bij “Kasteel Eerde” vlakbij Ommen, dus niet ver rijden.
In Ommen was een markt met allemaal kraampjes, daar kon iedereen
lekker shoppen. Brigitte, Astrid en Ciska wilden wel een shirt kopen,
Rien had nog geld voor een zaklantaarn, die hij Harold noemde.

Daarna nog lekker een patatje op
een terras en dan naar het
kasteel.

Helaas… het kasteel was niet rolstoeltoegankelijk, er was een
misverstand geweest.
Maar we hebben wel om het kasteel heen gelopen en het kunnen
bewonderen, een aardige mevrouw heeft ons veel over het kasteel
verteld.

Er was ’s avonds op het park een barbecue, wat was dat lekker!!

Heerlijk vlees en salades! We hebben gesmuld!

Maar om 9 uur werden we naar huis gejaagd,
omdat het begon te regenen. Gelukkig hadden
we het ijsje net op.
En wat kan die Brigitte rennen!!
Thuisgekomen, wilde Cees wel verder met
zijn puzzel, morgen is de laatste avond, hij
wilde puzzel toch wel graag af hebben.

Iedereen heeft wel wat te doen. Rien luistert naar muziek, Janny
helpt Astrid met
haar
puzzelboekje,
Ciska is aan het
haken en helpt
tussendoor ook
nog met de
puzzel. Carolien
zit lekker te
luisteren. Met
een drankje
erbij, is het
weer gauw
bedtijd. Morgen
is onze laatste
dag.

Dag 7, donderdag 21 juli, +/- 28°C
Onze laatste dag!! Na het ontbijt gaan we lekker buiten op het terras
koffie drinken.
De temperatuur is iets gezakt, het is heerlijk buiten. Janny en Ciska
gaan kijken bij de haakclub op het park. Ciska wil daar graag heen,
omdat ze haken zo leuk vindt. Daar krijgt Ciska een toeval. Het was
even schrikken, maar het ging daarna wel weer goed met haar.
Het plan was om ’s middags na de lunch te gaan varen over de Vecht
bij Ommen. Ciska wilde liever thuis blijven. Nel zou bij haar blijven.

Tijdens het wachten op de
boot, werden we overvallen
door een flinke regenbui, de
boot was gelukkig overdekt
en konden we met het varen
binnen zitten.
Carolien trakteerde er op
een drankje.

Niet alleen in Ommen had het geregend,
maar ook thuis bij de “Brink”.
Cees was, voor we weggingen, nog even
met de puzzel verder gegaan. En die was
natgeregend!! Dat was natuurlijk niet
leuk. Maar later kwam de zon en is de
puzzel toch nog droog geworden.

Cees heeft de puzzel,
helaas niet af
gekregen, maar de
afbeelding van de
hond was wel klaar.
Knap, hoor!!

’s Avonds hebben we kipfiletjes met gebakken aardappeltjes en een
heerlijke salade gegeten.
Daarna de koffers ingepakt.

En in het
restaurant op
het park zijn
we nog een
laatste
drankje gaan
drinken.

Als we weer thuis zijn, krijgt iedereen nog een vakantiediploma met
een passend woordje.

We liggen op tijd op bed, want morgen gaat vroeg de wekker.
Dag 8. vrijdag 22 juli.
Inderdaad vroeg uit bed. Voor het ontbijt zijn boterhammen klaar
gemaakt, er is ook een schaaltje yoghurt met muesli voor wie dat wil.
En dan rond half 10 zijn de “ophalers” er, voor Ciska, haar vader, voor
Cees, z’n broer en schoonzus, en de taxi’s voor Brigitte en Carolien.

Het plenst echter van de regen, en wat nog minder leuk is, de bus
heeft een lekke band!! Die moest verwisseld worden. Daar is iemand
van de garage voor gekomen.

2 uur later dan gepland, zijn we met Rien en Astrid naar Veenendaal
vertrokken. Wat hebben jullie geduldig gewacht!!
Onze complimenten!!!
De vakantie is voorbij. We hopen dat jullie een fijne vakantieweek
hebben gehad. Wij, als reisbegeleiding, kijken terug op een gezellige
week, waarin we veel beleefd hebben.
We hopen jullie weer te zien op de reünie op zaterdag 5 november.
Hartelijke groet van Janny, Anneke en Nel.

Wist je dat…………
….. Brigitte heel vaak humoristisch uit de "Bus" kan komen.
…….Cees op een morgen een witte hond tevoorschijn had gepuzzeld.
…… Astrid heel goed kan lopen en vaak als eerste in de bus zat.
…… Astrid ook heel vroeg uit bed kan komen, en soms zelfs als eerste
beneden was.
…… Carolien heel goed de namen van de hoofdsteden weet van de
Europese landen.
…… Rien heel graag shopt en indien nodig bij kan schijnen.
…… Ciska zelfs in de bus zat te haken, hoe vlijtig kun je zijn.
…… Anneke heel goed is met rolstoel duwen, maar ook heel graag stopt
en dan weer remt, etc....etc ......
…… Nel heel graag de foto's op de Ipad zet en dan wil laten zien.
…….in de vakantie de stopwoordjes IKKE NIE heel vaak voorbij
kwamen en dat gaf veel plezier.

De
Imminkhoeve

Het winkeltje

……Janny gewoon rustig bleef en tot tien telde, als er weer eens iets
met een lampje of een band was met de bus.
…….Nel en Astrid een doggybag hadden meegenomen uit het
restaurant.
……er in deze vakantie door iedereen heel veel gedoucht werd.
Tsja …..het was af en toe over de 30°C.
…… Anneke heel goed kan opletten bij het zwieren en zwaaien.
……toen Nel haar camera niet kon vinden, Rien zich ongerust maakte
over het reisverslag.
……Ciska goed de rand van de puzzel kan maken.
……Janny in het bootje een natte broek heeft gekregen.
……de zaklamp van Rien, Harold heet.
……Anneke vond dat Cees een wollige schouder had, toen ze in de bus
in slaap was gevallen.
……Rien goed oplette, of de bus wel de goede weg reed.
……Astrid erg van knuffelen hield.
…….we nog een leuke “Wist je dat” hadden over Anneke, maar die zijn
we vergeten.

Nog een paar leuke,
gekke, aardige foto’s.

