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Heidenheuvel Beekbergen

2016
Op vakantie met Ria, Gosina, Ellie, Sjaan, Josje en Nicoline
naar de Heidenheuvel in Beekbergen van 20 t/m 24 juni 2016

Maandag 20 juni
Wat hebben de dames van de Patrijslaan in BenedenLeeuwen zin in hun vakantie! Als Josje en Nicoline
daar aankomen worden we hartelijk ontvangen door
Ellie, ze heeft haar jas al aan. Het is voor Gosina, Ria,
Sjaan en Nicoline een vrolijk weerzin: vorige jaar
gingen zij ook al met elkaar op vakantie, toen naar
Valkenburg en nu gaan ze naar Beekbergen.
De koffers zijn gepakt, de rolstoelen en rollators
staan klaar en samen met een grote zak fruit zet
Josje alles in de bus van Tendens want zij is deze
week onze chauffeur.
Het is niet ver maar we mogen pas om 15.00 in ons
huis op het park Heideheuvel van Landal. We gaan
dus eerst naar de AH in Beekbergen. Dat is leuk: als
je iets lekkers ziet dan mag het in de winkelkar
leggen! En Gosina die de kar duwt is heel sterk, dus
er kan veel in. Het eten voor vanavond, lekkere
drankjes, knabbeltjes, brood, de kar is vol als we bij
de kassa komen.

Op het park gaat het inchecken heel vlot en om 16.30 uur zijn we al helemaal geïnstalleerd in ons huis nr.
169, alles gelijkvloers, midden in het bos. We zitten nog wel binnen met de koffie en thee met vlaai maar het
weer beloofd deze week elke dag een stukje beter te worden.

We eten vanavond lekker Hollands, Nicoline, de kok deze week, kookt: bloemkool, worteltjes, aardappels
(geschild door Gosina), kippenpoten (hanenpoten zeggen sommige mensen) en een lekker Mona-toetje. O
nee, er is door Ellie ook een heerlijk pak chocolade vla in de kar gelegd, met wat slagroom is dat ook erg
lekker.

Bij de koffie en thee hebben we een vergadering, want we willen wel vertellen en weten wat we deze
vakantie gaan doen. Er zijn veel ideeën en Josje en Nicoline beloven morgenochtend met een plan te
komen. Na nog wat spelletjes, wat drinken en een lekker toastje gaan we naar bed.

welterusten!!!

Dinsdag 21 juni
Om 8.00 uur staat Jeanette al weer op de stoep, zij helpt Gosina met haar insulinespuit, een lieve mevrouw
ze vertelt dat ze morgen jarig is! dat moeten we even onthouden.... Als iedereen eindelijk haar bed uit is en
aangekleed,
kunnen we
ontbijten. We
doen net alsof
het zondag is,
een gekookt
eitje, glaasje
sinasappelsap,
lekkere
boterhammen
en
suikerbrood.

De plannen voor vandaag: We gaan naar Garderen, naar de zandsculpturen met dit jaar als thema:
De
tekeningen
van Rien
Poortvliet.

Een feest van herkenning voor Nicoline en Josje, allebei kleuterleidster geweest. Maar ook de
vakantiegangers vinden alles heel mooi, knap hoor, hoe mensen die mooie beelden van zand kunnen maken.
Ria krijgt er geen genoeg van en maakt zoveel foto's dat haar fotorolletje nu al vol is!

We nemen daar een lekker terrasje en kopen wel drie kabouters!
Terug op het park stoppen we bij de winkel van het park en kopen daar ansichtkaarten, die we thuis tijdens
een lekker drankje, voorzien van adresstickers en een groet.

We eten vanavond 'buiten de deur' , daarom rijden we om 18.00 uur naar Dieren naar eetcafé 'Kokkie'. Ellie
vindt dat we wel met soep moeten beginnen, dus nemen we allemaal tomatensoep vooraf en daarna een
schnitzel, een biefstuk of saté met rauwkost en frites. Het is voor bijna iedereen teveel maar wel erg lekker.
Een toetje?? Alleen Gosina en Ria willen nog wel een softijsje maar meer kan er ook echt niet meer in. Als we
naar de bus lopen zien we opeens een brievenbus, zo dat is mooi, kunnen we de ansichtkaarten gelijk op de
bus doen, zijn ze mooi voordat wij weer thuis komen bij de mensen aan wie we ze schreven.

Thuis nog even foto's kijken en koffie en thee, zonder koekje, want dat kan er echt niet meer in! De een na
de ander gaat naar bed, de pap is op!

Woensdag 22 juni
Om 8.00 verwelkomen Gosina en Nicoline Jeanette met het lied 'Lang zal ze leven' en na het prikken eten ze
samen een beschuitje en drinken een glaasje jus d'orange. Langzamerhand verschijnt iedereen in de
huiskamer voor een kop thee of koffie en een stuk koek en een uurtje later ontbijten we samen, vandaag
met een warm croissantje. Dan rijden we naar Deventer en met de pont varen we naar het centrum.

Bij een kop koffie op een terras bedenken we samen naar welke winkels we in ieder geval willen.

Ria wil een fotorolletje en ook nog een molentje maar dat kunnen we niet vinden (ze staat er wel met een op

de foto), morgen in het openluchtmuseum lukt dat vast wel! Sjaan is helemaal blij met haar autootje en een
autoblad, stoere vrouw hoor! Ellie komt niet verder dan een pakje sigaretten hoewel we best wel lekkere
geurtjes bij Etos vinden. Gozina koopt heel veel haakkatoen in mooie kleurtjes. Iedereen tevreden! Even
boodschappen bij de AH en dan kunnen we naar huis, weer met de pont.

Als we het terrein van Landal oprijden staat de huifkar al klaar. Dit is wel een heel speciale, hij heeft een
rolstoellift. Ria en Sjaan kunnen gewoon in hun rolstoel blijven zitten en Ellie wil er ook wel mee omhoog.

Als we om 17.00 uur thuis zijn, zijn we best moe maar moet er wel eten worden gekookt. Na wat heen en

weer geloop van Josje tussen het huisje en de bus, kunnen we daar aan beginnen. Ellie en Gosina helpen
weer erg goed mee en om 18.45 uur zitten we BUITEN aan tafel en smikkelen van een driegangen maaltijd.
Champignonsoep vooraf, kibbeling met boontjes en een salade en toe fruitsalade met vla en/of slagroom.

Na wat gespetter in de douche zoeken we op tijd ons bed op want morgen is het weer een lange en
waarschijnlijk erg warme dag. Welterusten, of zoals Ria zegt: 'trusten'.

Donderdag 23 juni
Het was ook een warme nacht, we sliepen bijna allemaal zonder dekbed. Vandaag wordt het warm maar dat
weerhoudt ons er niet van om naar het Openlucht museum in Arnhem te gaan. Een korte rit en weer een
parkeerplaats vooraan. Nog voor de ingang worden we verwelkomt door de orgelman.

In de eerste boerderij wordt wol gesponnen en gekaard door twee vrolijke dames.

Met de tram rijden we naar boven zodat we vanaf nu alleen maar naar beneden hoeven te lopen. Op een
terras nemen we het er goed van: koffie of chocolademelk met een groot stuk boterkoek.

We gaan op bezoek in het groene kruis gebouw en een jaren 60 huis. Leuk, we herkennen veel van vroeger.

In het depot (een bewaarmuseum) is het heerlijk koel, dat is wel even lekker.

Tijd om weer even uit te rusten, eerst in de kerk en even later op een bankje in het bos, daar eten we onze
boterhammen met lekker veel appelsap. Na het eten gaan we weer even naar school!!

De tram is een uitkomst we rijden er weer een heel eind mee en komen dan in de Zaanse buurt. Ria koopt
daar haar molentje, ze had graag een grotere gehad maar die is er gewoon niet.

Ook in de museumwinkel wordt
door Sjaan en Ria nog wat
gekocht en dan is het tijd om
naar huis te gaan. In de bus is
het heel warm maar gelukkig
kunnen de ramen open.
Thuis gekomen drinken we maar
weer eens wat en rusten uit van
alle belevenissen: lekker op het
terras of binnen. Op onze laatste
avond gaan we uit eten, we
kiezen voor de Chinees, een idee
van Ellie! In Beekbergen staat
een ronde tafel voor ons klaar en
de airco is aan, het is een feest.

Thuis drinken we nog wat: Gosina eindelijk haar bruine biertje, samen met Nicoline. Ria haar advocaatje met
slagroom! Sjaan en Josje houden het bij een sapje. Ellie is moe en wil graag naar bed en dat mag natuurlijk.
We schrijven samen de vakantiediploma's, we zijn erg goed in het geven van complimenten aan elkaar dus
het worden hele mooie vakantiediploma's!!

Vrijdag 24 juni
Tijd om naar huis te gaan! Wat gaat zo'n week toch snel en wat hebben we veel gedaan. Iedereen pakt haar
koffer en haalt het bed af. Josje en Nicoline zorgen voor een ontbijt, vegen de vloer en zetten alles weer in
de bus. Wat gaat dat snel, om 10.30 uur precies staan we bij de receptie om uit te checken.

We rijden vlot naar Beneden Leeuwen en worden daar verwelkomt met een kop koffie. Verhalen worden
verteld en souvenirs geshowd. Dan gaan Josje en Nicoline weg en nemen we afscheid van elkaar. Veel
knuffels en zoenen, we hadden het erg gezellig met elkaar.

Lieve Gosina, Ria, Ellie en Sjaan bedankt voor de gezellige vakantie, we hebben ervan
genoten en willen graag nog een keer met jullie weg!
Josje en Nicoline

