Vrijdag, 27 mei 2016.
Eindelijk is het zover, vandaag gaan we met vakantie naar Eerbeek.
Marian en Michel stapten in Arnhem in de bus en rond 15.15 uur
gingen we samen met Annette en Carry (de begeleiding) op weg.
Tegen 16.00 uur waren we op plaats van bestemming en daar stonden
Thelma, Pauline, Gert en Ruud ons al op te wachten op het Landalpark
Coldenhove.
De sleutel gehaald en daarna naar ons huis.

Een ieder kreeg zijn kamer aangewezen en ze konden vast hun koffer
uit gaan pakken, terwijl Carry begon met koffie en thee te zetten,
want dorst hadden we wel gekregen. Bij de koffie kregen we een
heerlijk stukje appeltaart.

Daar konden we lekker even van bijkomen en vast kennis maken met
elkaar.
Hierna begon Annette aan het eten. Op het menu stond:

“Tortelini-aubergine”schotel.
Vla.
Het was zulk heerlijk weer dat we buiten op het terras hebben
gegeten.
Na het eten zijn we met z’n allen nog even over het terrein heen
gewandeld om de omgeving wat te verkennen.
Toen we weer bij het huisje terug waren, dook Ruud al snel zijn bed
in en Michel volgde direct daarna.
Om 23.00 uur lag iedereen al op één oor.

Zaterdag, 28 mei 2016.
Om 09.00 uur zaten we met z’n allen klaar voor het ontbijt en daarna
nog een lunchpakket maken voor tussen de middag.
10.30 uur stapten we de bus in en reden we naar de papierfabriek
(De Middelste Molen) in Loenen.
Eerst kregen we een film te
zien en daarna werden we
rondgeleid over het terrein.
Tenslotte mochten we dan toch
eindelijk zelf papierscheppen,
dat was toch wel het leukste.

Op het terras hebben we onze boterham gegeten en nog wat
gedronken en konden we daarna weer verder.
Nu reden we naar de Loenense waterval, waar we nog een stukje
hebben gewandeld en op de terugweg kwamen we twee paarden
tegen, die Thelma dolgraag wilde aaien.

In de verte begon het te onweren, dus snel jongens naar de bus
voordat we kletsnat werden.
Nu naar Dieren rijden om de nodige boodschappen te halen voor het
weekend.
Thelma en Michel gingen met Annette mee de winkel in en de anderen
bleven geduldig in de bus zitten. De boodschappen werden snel in de
bus gezet en dan terug naar ons huis.
Vanavond staat op het menu:

Gebakken aardappeltjes
worteltjes
kibbeling
vla

Thelma hielp daarna met afdrogen en intussen werd er natuurlijk
koffie en thee gezet.
Pauline begon weer aan haar punnikwerk en Thelma ging zitten
kleuren.

De anderen wilden graag tv. kijken.
Na de koffie en thee iedereen nog een wijntje, bier of fris met een
zoutje erbij en daarna vertrok een ieder weer naar z’n bed.

Zondag, 29 mei 2016.
Vanmorgen mochten we allemaal lekker uitslapen, maar rond 10.00
uur zaten we allemaal aan het ontbijt, behalve Thelma, want zij had
hoofdpijn en bleef liever op bed liggen.
Na het ontbijt (met voor ieder een croissant) gingen Carry met de
vijf andere deelnemers naar de receptie om een afspraak voor de
middag te maken om te gaan bowlen en daarna naar het winkeltje,
waar we leuke kaarten vonden om te versturen.
Thuis stond Annette al klaar met de koffie en thee en daarna konden
we de kaarten gaan schrijven.

Rond 13.30 uur had Thelma nog steeds flinke hoofdpijn, dus bleef
Annette bij haar en ging Carry met de groep bowlen. Na een beetje
gestuntel in het begin verliep het verder gesmeerd.
Na een uurtje was het helaas al afgelopen en gingen we met z’n allen
nog gezellig wat drinken, want ja na zo’n inspanning daar krijg je wel
dorst van.
Om 17.00 uur stapten we met het kleine groepje in de bus en reden
we dit keer naar Hoenderlo, waar we een fantastisch pannenkoeken
restaurant binnengingen.
Op het menu staat natuurlijk:

Pannenkoek met. . . . .
ijs.

We hebben er heerlijk van genoten.
Thuis had Annette weer voor de koffie en thee gezorgd
Gelukkig zagen we Thelma ook weer op de bank binnen zitten en daar
was iedereen toch wel erg blij mee.
Na de koffie gingen de eersten alweer naar bed en de rest nam nog
lekker een borreltje of wat fris.

Maandag, 30 mei 2016
Vanmorgen reden we na het ontbijt moest er eerst ochtend
gymnastiek gedaan worden om de spiertjes wat losser te maken.

Gelukkig gingen nu weer met de hele groep naar Zutphen. De bus op
de parkeerplaats en dan een stukje lopen naar de fluisterboot om
alvast kaartjes te kopen.
We waren nog erg vroeg voor een rondvaart, maar we keken een
schipper heel lief aan en die zei, dat hij nu wel met ons wilde gaan
varen, omdat we toch met z’n achten waren.

Dus we stapten gelijk in de boot en vertrokken. Oh wat hebben we
ervan genoten, de schipper vertelde niet veel, maar wel heel erg
mooi.

Gelukkig bleef het droog, want de weersvoorspellingen zagen er niet
zo best uit.
Na anderhalf uur rondgevaren te hebben mochten we uitstappen en
wandelden we naar het IJsselpaviljoen waar we een kop koffie
kregen, aangeboden door de fluisterboot. Hierna liepen we terug naar
de stad om nog wat inkopen te doen en Thelma wilde natuurlijk ook
nog wat kaarten kopen.
Na een uurtje zijn we terug naar de bus gegaan en hebben Annette
en Thelma nog wat boodschappen gedaan bij AH en wilden de
parkeerkosten betalen, maar helaas was Annette het kaartje
kwijtgeraakt en melde dit bij AH (van wie het parkeerterrein is).
Ze had heel veel geluk, want de uitrij-automaat was stuk, dus konden
we zo uitrijden.
Naar Eerbeek terug rijden, kregen we flink wat onweer en bakken vol
regen kwam er naar beneden.

Thuis is Annette gelijk aan het eten begonnen:
Gebakken aardappeltjes,
sla en doperwtjes
kipfilet met champignonsaus
vla en yoghurt.
En het bleef nog maar steeds flink regen en onweren.
Eerst nog een wijntje of fris drinken en dan . . . . .

. . . . . naar bed.

Dinsdag, 31 mei 2016.
Om 08.30 uur gingen Gert en Annette dan eindelijk eens zwemmen.
Gert heeft hier al zolang naar uitgekeken.

Intussen heeft Carry de anderen geroepen en de ontbijttafel
klaargemaakt.
10.00 uur iedereen aan het ontbijt en daarna een lunchpakket
klaargemaakt.
11.00 uur de bus in en dan op weg naar de “Apenheul” in Apeldoorn.

De hele dag zou het droog zijn. Eerst werden de maki’s gevoerd en de
oppas-ster vertelde er veel over wat erg leuk was om te horen.

Daarna nog eens de Bonobo’s
(de chimpansee en de gorilla),
de oppasser kon heel goed gooien
met het eten, want het kwam
altijd precies bij de aap aan, die
het moest hebben.

Nadat we alles gezien hadden gingen we natuurlijk nog even naar de
shop om wat souvenirs te kopen.
Rond 16.00 uur stapten we weer in de bus en gingen naar Dieren om
nog wat boodschappen te doen voor vanavond. Annette moest die
avond weg en daarom kwam Sanneke (van kantoor) eens een kijkje
nemen.
Ze viel met haar neus in de boter, want ze mocht gelijk helpen in de
keuken om eieren te bakken.

Bami met saté
kroepoek
komkommer met tomaatjes
vla

Na de afwas hebben Gert; Thelma; Marian en Michel Sanneke over
het terrein rondgeleid.
Tussen 22.00 en 22.30 uur lag iedereen weer op bed.

Woensdag, 1 juni 2016.
Vanmorgen waren Gert, Michel en Annette vroeg op, want ze zouden
met z’n drietjes gaan zwemmen.
Intussen kon Carry de tafel dekken en toen ze om 9.30 uur terug
waren, was het aanschuiven en heerlijk ontbijten met z’n allen.
Michel had hoofdpijn gekregen en ging nog een poosje op bed liggen,
Carry bleef dit keer thuis en Annette ging met de anderen midgetgolven.

In haar vrije tijd heeft Carry
toen wat boterhammetjes
gemaakt voor de lunch, zodat
ze gelijk konden aanvallen,
voordat we weer weg moesten.
Na een poosje kwam Michel ook weer binnen en z’n hoofdpijn was al
aardig gezakt.
Rond 13.15 uur vertrokken we met de bus naar de huifkar.

Vijf kwartier met de huifkar door de Loenermark heen gereden en
gehobbeld.
14.45 uur waren we weer terug en zijn toen naar Beekbergen gereden
om daar winkeltjes te bezoeken, maar dat viel heel erg tegen, dus
zijn we maar boodschappen gaan doen voor het avondeten.
Op het menu stond voor vandaag:

rijst
gebraden gehakt
gesnipperde ui
rozijnen, tomaten
stukjes ananas
vla.

’s Avonds buiten lekker zitten punniken, kleuren en kletsen.
Het was een vermoeiende dag en de eerste ging al om 20.30 uur naar
bed.

Donderdag, 2 juni 2016.
Vandaag mochten we heerlijk uitslapen.
Na het ontbijt hebben we de tafel afgeruimd en zijn daarna in de bus
gestapt om naar Emst te rijden.

Hier in Emst mochten we zelf kaarsen maken. We waren er precies
op tijd, maar helaas de groep voor ons die waren nog niet klaar en dus
moesten wij nog een half uurtje wachten. Intussen tijd zijn we bij de
forellen-kweekvijvers en de visvijvers wezen kijken.
Bij de kweekvijvers waren ze net bezig om forellen met een schepnet
te vangen, deze in een kruiwagen doen en dan de kruiwagen weer een
paar vijvers verderop te legen. Hier hebben we erg van genoten.
Na een half uurtje liepen we terug naar de kaarsenmakerij en
mochten we op de bank plaats nemen.

We kregen allemaal een plankje
met een touwtje in onze
handen en toen werd er
uitgelegd hoe we het moesten
doen.
Het touwtje moest in de
paraffine gedompeld worden en
er dan weer snel uit halen,
aftippen en een stap naar
achteren doen. (zodat de
paraffine kon uitharden).
1 minuut wachten, dan weer
dompelen en dit 24 keer
herhalen, want dan is de kaars
dik genoeg.

Dan mochten we aangeven of we de
kaars gedraaid wilden hebben, 40 keer
in koud water dompelen en dan de
kaars nog eens verven en weer 30 keer
in koud water.
En dan is de kaars helemaal klaar en
mochten we ze meenemen.
Apentrots dat we zelf een kaars
gemaakt hebben.
Nu naar buiten en heerlijk in het
zonnetje op een bankje onze boterham
opeten en de limonade opdrinken.

Inmiddels was het alweer 15.00 uur geworden en terug naar Eerbeek,
maar nu naar het centrum van Eerbeek. Hier waren eigenlijk veel
leukere winkels.
Gert kocht er zijn krantje en Thelma en Pauline allebei een leuk
kleurboek.
Ruud zag er een visboer staan en nam er een lekkere haring.
SMULLEN !!!

Thuis nog wat gedronken en ons klaargemaakt voor ons laatste diner.
Het was maar een heel klein eindje rijden naar de “Harmonie” in Laag
Soeren, maar net te ver om te lopen.

Wat hebben we hier gesmikkeld, ook van het heerlijk toetje.
Daarna weer naar huis en koffie gezet en met z’n allen in een kring
gaan zitten. Bij de koffie was er ook lekkere vlaai erbij.

En ja. . . . . dan de diploma’s, iedereen was er
heel erg blij mee en hebben een hele fijne week
gehad.
Dan vlug naar bed, want morgen is het echt
vroeg opstaan.

Vrijdag, 3juni 2016.
Zo als gezegd, iedereen was ook vroeg uit de veren.
Na het ontbijt de laatste dingetjes in de koffer proppen en dan het bed nog
afhalen.
Om 9.30 uur vertrokken de eersten, Thelma en Pauline, naar de receptie, want
daar kwam de taxi hen ophalen. Ruud werd bij het huis opgehaald en de anderen
gingen mee naar Arnhem.
We waren nog wel erg vroeg en hebben een eindje verderop in een restaurant
nog een kopje koffie zitten drinken.
Iets na twaalven kwamen we in Arnhem aan en hebben de bus uitgepakt.
Het was een fantastische vakantie week geweest.
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