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Maandag:
„s Morgens in alle vroegte vertrekken Tineke en Caty met de trein naar Arnhem.
Ze gaan naar de Funpopweek, maar ze gaan niet alleen ! Op het kantoor is het
een gezellige boel, we zien veel bekenden die ook naar de Funpop gaan. Als de
bussen zijn ingeladen krijgen we koffie met gebak, want Remco is jarig, hoerah !
In Veenendaal stappen Claudia en Bert bij ons in de bus en in Eindhoven Jeroen.
Onze groep is nu compleet en nu rijden we door naar Landal Park de Schatberg.
Rond drie uur halen we de sleutel bij de receptie. Ons huisje ligt op de rand van
het park net tegen de camping aan, een lekker rustig plekje. Het heeft hier
geregend, want er staat een dikke plas water bij de voordeur. Het huisje ziet
er heel gezellig uit en direct gaan we op onderzoek uit en worden de
slaapkamers verdeeld. De jongens krijgen de slaapkamer beneden met eigen
douche en de meisjes nemen de boven etage met bad en sauna ! We maken
direct even foto‟s want nu ziet alles er nog netjes uit, haha.
Nadat we even wat hebben gedronken, bespreken we het een en ander en gaan
we met elkaar naar de Jumbo, acht km. verderop, om boodschappen in te slaan.
Tineke scant alles en maakt een kassière overbodig. Allemaal kiezen we lekkere
dingen uit. We eten notenrijst met kipfilet en krijgen een overheerlijk toetje.
„s Avonds doet iedereen zijn ding en liggen we er elf uur allemaal in.

DINSDAG:
“TOVERLAND”

Dat was me het dagje wel, we hebben er van genoten. De achtbaan vind ik
prachtig om te zien, maar ik durf er niet in. Tineke en Bert deden dat wel en
ook in die motorbaan en in de gele achtbaan, daar gingen ze volledig over de
kop. Zij liever dan wij, haha. Er was een show bij de fontein en veel kinderen
vonden het heerlijk om even te dansen in het water. Binnen heb je ook een heel
speelparadijs. De dames en Jeroen en Caty namen een kopje thee, maar Jeroen
vond dat niet leuk en daarom trokken we direct aan de noodrem. Gelukkig was
er ook een draaimolen en die ging wat rustiger. Ook hadden we een show met
een poppentheater. Toverland bestaat 15 jaar en daarom hadden ze een grote
taart waar confettie uit kwam. Feest ! Claudia deed het rustig aan en genoot
alleen al van het feit dat ze vakantie had. Af- en uitgedraaid gingen we voor we
ook nog zouden doordraaien om vier uur weer naar huis. Het was mooi geweest !

„s Avonds hebben Claudia en Tineke voor het eten gezorgd, heerlijk.
Macaronievlinders met van allerlei lekkers erin. Een geheim recept van Tineke.
Ook een heerlijk toetje, want iedereen had bij de Jumbo zelf iets uitgezocht.
We kregen we de 9 Tendensburen van nr. 102 op bliksembezoek, volle bak.
Aangezien de kopjes bijna allemaal in de afwasmachine zaten, schonk Caty de
koffie in eierdopjes, hahaha. Het kwam gelukkig nog goed.
Bert neemt af en toe rookpauze en zit dan met zijn iPad bij de voordeur.
We gaan een uur of tien naar bed, want morgen gaan we naar Valkenburg !

Woensdag:
Op naar Valkenburg

We nemen de toeristische route, zie je die aspergevelden? Echt Limburg.De
Tomtom stond op “vermijdt snelwegen”, dus rijden we zomaar tien minuten door
België. Hahaha. Onderweg zien we grote boerderijen en kapelletjes. Tineke
vond ze prachtig. In Valkenburg aangekomen nemen we eerst cappuccino in het
oude stationnetje. Het is rustig in het stadje, even tijd om te shoppen. Bert
zoekt een herenring en Tineke koopt een ketting met een prachtig kruisje.
Tegen half twee zijn we bij de Fluweelengrot en om twee uur begint er een
rondleiding. Alleen zouden we vast en zeker verdwalen. Het is er binnen altijd
twaalf graden. De gids vertelt allerlei spannende verhalen en doet zelfs even
het licht uit. Jeroen pakt Caty vast, zo spannend. Gelukkig duurt het niet lang.
“Even lachen alle drie!” zij de fotograaf, lol. We waren erg onder de indruk.

Kasteelruïne

Wat was dit een schitterende dag, zoveel nieuwe ervaringen. Op de ruïne was
iedereen heerlijk aan het genieten, ze waren er stil van, zo mooi. Wat een
uitzicht ! Zonder onze Bert had het niet gekund, want hij duwde Claudia in de
rolstoel. Bedankt man, top ! We gingen nog even winkeltjes kijken. Claudia zag
mooie fotlijstjes voor vriendinnen en de mannen kochten allebei een heel stoer
horloge, wat waren ze daar trots op ! Ze staan er mee op de foto, kijk maar.
Tegen zes uur duiken we een pizzeria in en zoekt ieder de lekkerste pizza uit.
Als toetje nemen we buiten een softijsje. Via een omweg lopen we naar ons
busje. Zie je dat ze Claudia met rolstoel en al de stoep af rollen? Hahaha, wat
hebben we gelachen, het ging maar net goed. Claudia had er zelf lol om. Hierna
rijden we weer door België terug. Moe, maar gelukkig en blij met deze dag.

Donderdag: Rustdag; Uitslapen; Chillen; Zonnebaden; Uit !
Negen uur: Jeroen en Caty zijn wakker, na koffie en crüsli gaan ze naar de
winkel op het park. Half elf komen Claudia en Tineke beneden, zij krijgen
suikerbrood bij de koffie. Bert heeft gewonnen, want hij kwam kwart over elf.
Om één uur gaan we warm eten; sla, fêta, olijven, komkommer en tomaten;
hamburgers met champignons en gebakken krieltjes. Uiteraard ook een toetje.
Claudia vindt het een heerlijke brunch, haha. Van drie tot half vijf op het
terras bij het restaurant op het park onder de parasol zitten chillen met een
drankje, echt relaxen.
Wanneer we terug zijn gaat Claudia zingend onder de douche en Jeroen neemt
daarna zijn zoveelste bubbelbad en roept steeds “koekoek”. Bert neemt zijn
momentje bij de voordeur en Tineke serveert hem de koffie. We gaan uit !

a

De Theaterzaal is in de oude koepelkerk.
De rode loper is al voor ons uitgerold !
We hebben er duidelijk zin in.

Nou dat was me het dagje wel. Wat hadden we een heerlijke avond. Jeroen zei:
“ Het is zo mooi, ik ben er stil van”. Ademloos hebben we zitten kijken, wat een
spektakel. Na de show mochten we nog backstage. Daar is eerst de groepsfoto
op de voorpagina van dit verslag gemaakt, ze namen echt de tijd voor ons.
Vet cool was het ! Toen we half twaalf het park op wilden rijden was de
slagboom dicht. Vanaf elf uur moet je de bus op het parkeerterrein zetten. Dus
lopend naar ons huis. Bert loopt het hardste dus die krijgt de huissleutel mee
en ontvoert Claudia. Ze lopen nog verkeerd ook, haha. We vieren twaalf uur nog
Oud en Nieuw en gaan dan slapen. Wil dat wel met al dat gemiauw in ons hoofd ?

Vrijdag:
We slapen weer uit. Tineke komt half elf beneden, de anderen pas na elf uur.
Lekker toch, het is vakantie. We zijn wat moe en willen vandaag niet op stap
maar lekker chillen. Claudia volgt Jan Smit via de sociale media. Hij zit in Dubai,
heeft oorpijn, maar moet zondag natuurlijk wel op Funpop komen. Spannend.
We kletsen na over de prachtige musical. De koffie is op en Jeroen en Bert
gaan even met Caty naar de winkel om koffie te kopen, maar eerst nemen ze in
het restaurant een lekker kopje cappuccino. De zon schijnt weer.
„s Middags blijven de dames lekker thuis, chil, chil, chil . Claudia zit met J.S. aan
tafel en Tineke ligt heerlijk in de zon. De mannen gaan met Caty naar het
zwembad. De andere groep is er ook. Leuk, samen in het bubbelbad, haha.
‟s Avonds gaan we wokken in Wokpalace in Baarlo. Jeroen eet kikkerbilletjes en
Caty staat even in brand door een peper, wat een lol. Half negen zitten we voor
de tv om “Holland‟s Got Talent” te kijken. Morgen begint de “Funpop”, top !

T U S S E N D O O R T J E

Wist u ……
 dat we een prachtig huisje en mooi weer hadden ?
 dat er op elk kussen een kaartje met tekst lag van de schoonmaakploeg ?
 dat alleen Caty haar bed niet opgemaakt was ?
 dat Jeroen heel goed kan dansen ?
 dat Bert hardop in stilte echt kan genieten ?
 dat Claudia een FB pagina over Jan Smit heeft gemaakt ?
 dat Tineke en Caty gekleed in de sauna zaten ?
 dat Jeroen elke avond in het bubbelbad zat ?
 dat Tineke lekkere pasta kan maken ?
 dat Bert een hele sterke man is die goed kon helpen ?
 dat we een heel relaxte vakantie hadden en vaak hebben zitten chillen ?
 dat Caty met haar leesbril op het puntje van haar neus alles kan zien ?
 dat os Limburg schoan is, maar België ook heel mooi was ? hahaha !
 dat Jeroen echt kikkerbilletjes heeft gegeten ?
 dat Tineke licht gevende stenen uit de Fluweelengrot heeft gekocht ?
 dat Claudia een vrolijke meid vol humor is ?
 dat we een kei leuke week hadden met als slot het Funpop festival ?
 dat we weer veel bn‟ers hebben gezien, maar zij ons ook ? haha !
 dat we op daar lekker zelf ons ding konden doen ?
 dat we allemaal volgend jaar weer willen gaan ?
 dat jullie kanjers zijn en een dikke tien met knuffel van mij krijgen ?
 dat ik hoop dat we elkaar weer zien op de reünie

van Tendens zaterdag 5 nov.!
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