Van 5 tot en met 12 augustus 2016 zijn wij met tendens Vakanties op
vakantie geweest in het Landal Waterpark Terherne in Friesland. Het
adres is: Kupersleantje 34 in Terherne.

Deelnemers:
Petra Driessen
Marieke van Diggele
Tatjana Schroder
Rico Sellis
Maurice Mulders
Bas van der Kreeft

Begeleiding:
Patty Batten
Jack van Dalen

Vrijdag 5 augustus
13.00 uur:
We vertrekken. Iedereen zit in de bus behalve Rico, die wordt door zijn
ouders gebracht naar het park in Sneek. Patty zit achter het stuur en Jack
heeft de functie van navigator tot zich genomen.
De sfeer zit er meteen in. Maurice kletst er lekker op los en dat geeft
iedereen het gevoel alsof we elkaar al langer kennen. En...het zijn
allemaal lachebekken, maar de grootse lachebek is Marieke. Als je haar
hoort lachen, kun je niet anders dan in een deuk liggen.
15.00 uur:
Dus .........voordat we het wisten waren we in het park aangekomen, dat
prachtig ligt aan het Sneekermeer. Ons huisje is een heel mooi vrijstaand
optrekje met modern 4 slaapkamers en 2 badkamers en. Helaas hebben
we geen boot bij ons, anders hadden we die bij het huisje aan de kade
kunnen leggen.
Bas helpt de dames met koffers naar boven dragen. Wat een lieverd.
De kamers worden verdeeld en de koffers uitgepakt. Marieke heeft de 40
inch tv gevonden en zet hem aan, terwijl er voor iedereen een
welverdiend kopje koffie wordt ingeschonken in de gezellig aangeklede
huiskamer en natuurlijk hoort daar een lekker koekje bij.
16.00 uur
Plots wordt er op het raam geklopt. Het is Rico met zijn ouders. Ze komen
door de schuifdeur naar binnen en worden door iedereen van harte
welkom geheten. Maurice, zijn kamermaatje, staat meteen klaar om de
nog een beetje onwennige Rico, hun slaapkamer te tonen. Daarna drinkt
hij samen met zijn ouders een, voor hen, vers gezet kopje koffie. Als de
ouders huiswaarts zijn gekeerd, ploft hij lekker op de bank. Zo, het ijs is
gebroken.
Even later gaat Jack samen met Maurice bij de receptie een lakenset halen
voor Rico, dan kan hij ook fatsoenlijk slapen.
17.00 uur:
Patty gaat heerlijke macaroni carbonara koken en Jack gaat met de groep
het park verkennen.
18.00 uur:
We zitten met zijn allen aan tafel. Op het midden staat een enorme pan
met macaroni en die gaat op tot en met het laatste macaroni-boogje en
inclusief de grote bak met sla.
En guess what !!! Patty en Jack kunnen na het eten gewoon blijven zitten.
De pan was nauwelijks leeg of Petra begon meteen driftig alles af te
ruimen en de vaatwasser in te ruimen. Toppie!!!! Heerlijk!!!!

20.00 uur:
Met volle magen wandelen wat door het dorp Terherne. Pittoreske plaatjes
laten we aan ons voorbij gaan. Kijk maar eens op de foto’s die Jack
gemaakt heeft. Deze spreken voor zich.

Zaterdag 6 augustus
Na een al dan niet heerlijke nachtrust zaten we om tien uur aan het
ontbijt. Daarna hebben we rustig aan gedaan. Het was gisteren toch wel
een vermoeiende dag.
Daarna lekker en op ons gemak gelunched. Enkele mensen zijn
boodschappen gaan doen, de anderen bleven in het huisje. Lekkere
dingen gehaald voor op de barbecue een dag later.
Rond een uur of drie vertrokken met het busje naar Sneek. We vielen met
onze neus in de boter. De Sneekweek was in volle gang. Het was overal
gezellig druk. Ook hebben we de “balkonscene” nagespeeld.

Al snel stuitten we op een bandje dat buiten aan het spelen was.

Toen zij stopten werd het feest voortgezet door een Friese muziekgroep
“De “Heegemer Dekdweilers” genaamd. Tatjana kreeg van een van de
muzikanten een sjaal!

De stemming zat er goed in. Er werd gezongen en gedanst.

We hadden allemaal veel plezier!

Nou ja….allemaal……?

Sommige deelnemers stonden volop in de belangstelling…

Van dat zingen en dansen begonnen onze magen te knorren. Tegen een
uur of zeven gingen we op zoek naar een plekje om te eten. Zoals gezegd,
het was er erg druk. Gelukkig vonden we heel snel een gezellig plekje bij
restaurant “De Walrus”. Hier hebben we heerlijk gegeten. Echt een
aanrader!
Na het eten zijn we richting kermis gelopen. Er stonden verschillende
indrukwekkende attracties, maar niemand van ons zag echt zitten om met
een volle maag ergens in te gaan.

Na het bezoek aan de kermis zijn we terug gelopen en hebben we staan
kijken bij een podium RadioNL waar diverse artiesten optraden. Je raad
het nooit wie we daar tegenkwamen. Familie van Rico. Dat was echt
toeval. Het was een hartelijke ontmoeting. Rico genoot er zichtbaar van!
Rond tien uur reden we terug naar het huisje en een dik uur later lagen de
meesten in bed.

Zondag 7 augustus
Blijkbaar was het afgelopen dag een vermoeiende dag. We hebben
heerlijk uitgeslapen. Het is tenslotte vakantie. Behalve Petra. Zij is vroeg
opgestaan om de vaatwasser uit ruimen, tafel te dekken en koffie en thee
te zetten. Dat was een aangename verrassing! We konden zo aan tafel.
Helaas werkte het weer niet mee. Het was een bewolkte, grijze dag en er
stond een behoorlijke wind. Heel ander weer dan zaterdag.
’s Middags zijn we op ons gemak naar Sneek gegaan, om precies te zijn
naar het Fries Scheepvaart Museum. Het was weer een gezellige boel in
Sneek. In het museum viel veel te zien op het gebied van de geschiedenis
van de scheepvaart: van de pleziervaart tot de beroepsvaart en natuurlijk
ook het skûtsjesilen.

Terug bij het huisje hebben we gebarbecued. We hebben lekker gesmuld
van gemarineerde speklapjes, hamburgers, saté, salade met dressing,
sperzieboontjes, gepofte aardappels en vis. Gelukkig was het weer
opgeklaard. We hebben lekker buiten gezeten. Voordat het zover was
werd er ook nog van het zonnetje genoten.

Een aantal mensen hebben daarna nog een wandeling gemaakt, de
anderen hebben zich voor de tv genesteld. Tegen elf uur ging iedereen
naar bed.

Maandag 8 augustus
Het is voor ons allemaal echt vakantie. Door de meesten wordt lang
uitgeslapen (behalve door Petra, zij is altijd op tijd op en heeft al de tafel
gedekt, koffie gezet en de vaatwasser uitgeruimd als wij de huiskamer
binnen komen).
Rond tien uur gaan we ontbijten.
Daarna zijn we naar Leeuwarden gegaan. Leeuwarden is een heel gezellig
stadje met veel grachtjes. Helaas zijn heel winkels op maandagmiddag
gesloten. Toch hebben we wat inkopen kunnen doen. Ook hebben we
Belgische friet met mayo gegeten.

Dinsdag 9 augustus
Voordat we naar Joure gingen hebben we op de dijk naar zeilwedstrijden
gekeken. Jammer dat we zelf niet op een bootje zaten, maar het was een
mooi schouwspel. Joure.

In Joure hebben we de kaarten op de bus gedaan. Patty, Petra, Tatjana,
Marieke en Rico hebben een bezoek gebracht aan het koffie museum.

De dames poseren in een Douwe Egberts stoel.
Daarna hebben we koffie gedronken in het koffie - en theehuisje bij het
museum en hebben we inkopen gedaan.
Nadat we in het huisje hebben gegeten zijn sommigen nog een wandeling
gaan maken. De rest zat voor de tv naar de Olympische spelen te kijken.
Elske, een oud-reisbegeleidster is ’s avonds nog op bezoek geweest. Zij is
samen met Patty, Maurice en Bas op reis geweest. Haar bezoek was voor
Maurice een grote verrassing!

Woensdag 10 augustus
Om zeven uur zijn we opgestaan en hebben we boterhammen gesmeerd
voor onderweg. Na het ontbijt zijn we naar Oostmahorn gereden waar om
half tien de boot “De Vlinderbalg” vertrok naar Dokkum. Na onderweg veel
gezien en genoten te hebben die we onderweg zagen, kwamen we om
twaalf uur aan in Dokkum.

Dokkum is een klein, gezellig plaatsje waar ze héérlijke vis hebben. Daar
hebben we dan ook lekker van gesmuld.

Een lekkere loempia gaat er
natuurlijk ook wel in…

Op de terugweg scheen het zonnetje. Dat maakte sommigen van ons een
beetje slaperig. Anderen hebben een heerlijke sorbet gegeten.
Terug in het huisje heeft Patty rijst met allerlei lekkere dingen en salade
gemaakt. Ook de drumsticks ontbraken niet. Rond negen uur zaten we
aan tafel.
Na het eten zijn Patty en Tatjana nog een stuk gaan wandelen.

Donderdag 11 augustus
Zoals elke dag zijn we op ons gemak opgestaan, het is tenslotte vakantie.
Als ontbijt hebben we pannenkoeken gegeten. Patty en Maurice hebben ze
gebakken. Ze smaakten heerlijk!

Daarna overlegd wat we zouden gaan doen. Helaas leek het weer ons
deze dag echt in de steek te laten. Het grootste deel van de ochtend (en
de middag) heeft het geregend.
Omdat we niet binnen wilden blijven zijn we naar de Aqua Zoo in de buurt
van Leeuwarden gegaan. Van tijd tot tijd regende het zachtjes, maar we
hebben een hoop dieren gezien.

Zelfs de apen vonden het hondenweer… Hier zoeken beschutting bij
elkaar.

We hadden voor half zeven gereserveerd in eetcafé ’t Far (in het
Nederlands betekent dit het Vaarwater) in Terherne. Dit eetcafé zat elke
avond helemaal vol. En inderdaad, het was een goede keus om daar te
gaan eten. Het smaakte voortreffelijk. Na het eten hebben we nog wat
gedronken en daarna zijn we naar het huisje gegaan. Daar zijn we
begonnen met opruimen en het inpakken van tassen en koffers.

Vrijdag 12 augustus
Deze dag zijn de meesten om half acht opgestaan. Een enkeling was al
(veel) eerder opgestaan.
De koffers waren bijna zo ongeveer allemaal op donderdag al ingepakt.
Dus hadden we tijd genoeg om op ons gemak een boterhammetje en soep
te eten. Soep? Ja, die was nog over. Zonde om weg te gooien, toch?
Ook moest er nog een en ander worden opgeruimd, schoongemaakt en
geveegd. De koffers en tassen werden in de bus gezet. Om half tien werd
Rico opgehaald door zijn ouders.
Nadat de laatste foto’s waren gemaakt en we afscheid hadden genomen
van Rico en zijn ouders, gingen wij rond een uur of tien op weg naar
Arnhem.

Rond 12 uur arriveerden we in Arnhem. De deelnemers werden opgehaald
en gingen naar huis. Hiermee kwam deze geslaagde vakantie ten einde.
Wellicht tot een volgende keer.
Hartelijke groet,
Patty en Jack

