TENDENS

FUNPOPweek

2016
Op vakantie met Joop, Raymond, Rene,Udo,Jan,Nicoline,Jasper,Remco,Hans
van 23 t/m 29 mei 2016 op Landal Domein De Schatberg in Sevenum

Maandag 23 mei
Het is weer zover: het Funpop-weekend komt eraan, tijd om naar Sevenum te vertrekken.
Remco arriveert als eerste bij het kantoor van Tendens maar hij is vandaag dan ook jarig en dat
wordt met een klein feestje gevierd: gebak en een cadeautje van alle medewerkers van het
kantoor. Daarna vertrekken we snel naar Veenendaal om de rest van de groep op te halen.
Deze keer niet bij Mac maar bij hotel Van der Valk. Het is een vrolijk weerzien want alle
vakantiegangers kennen elkaar van voorgaande jaren.
Het is eigenlijk helemaal niet ver naar het Landal Domein de Schatberg maar we moeten wel
allemaal heel nodig plassen als we ons melden bij de receptie. We moet een 1/2 uurtje
wachten en drinken daarom een lekker kopje koffie op een binnen terrasje.
Ons huis, 102, staat diep in het park en als we er binnen komen valt het ons op dat niet op alle
bedden beddengoed ligt. Als Nicoline daarover belt staan er binnen twee minuten twee dames
op de stoep om ons te vertellen dat we in het verkeerde huis zitten, we blijken huis 102A te zijn
binnen gegaan. Dat wordt dus verhuizen...............maar met vereende krachten is dat zo klaar
en daar zijn de bedden zelfs al opgemaakt, dat scheelt wel even heel wat werk.

Als iedereen zijn kamer heeft 'ingericht' (bij sommigen is dat alleen maar een tas neerzetten)
drinken we wat met elkaar en gaat Remco lekker voor ons koken. Zalm met spinazie en pasta
en ook spekkies met spinazie en pasta, ja die man kan heerlijk koken.

Na het toetje, ananas met slagroom, sluiten we de maaltijd af ,met het zingen voor Remco en
krijgt hij ook van ons een cadeautje.
Na het eten is het tijd
voor koffie met gebak
van Remco en de
vergadering!! Wat gaan
we deze dagen doen en
wat gaan we eten. Joop
is de voorzitter en hij
houdt het allemaal
goed in de hand. Na
een uur weten we dat
het een hele leuke
week wordt, lees maar
eens
verder..........................

Dinsdag 24 mei
Na een rustige nacht zitten we om 9.15 aan het ontbijt. In de loop van de ochtend gaan we naar
Venlo om te winkelen. Natuurlijk ansichtkaarten maar ook de mediamarkt wordt bezocht en
daar worden tv's bekeken (niet gekocht hoor), bleu tooth boxje en een hoofdtelefoontje
gekocht.

Ook een terras mag niet ontbreken, we drinken wat bij de dorstige Haan, een beetje fris maar

dankzij de terrasverwarming gaat het net. Joop heeft het niet koud, hij drinkt gewoon warme
chocola met slagroom.

En dan naar de kermis. Hoewel het niet groot is, amuseren we ons prima.

Joop en Nicoline doen ondertussen de boodschappen voor vanavond.

Gisteren is besloten dat we wortels met doperwten, appelmoes, speklappen en krieltjes eten.
Een enorme hoeveelheid wordt een paar uur later opgegeten door de mannen (de vrouw in het
gezelschap laat zich ook niet onbetuigd), het smaakt natuurlijk ook zo heerlijk door de goede
kookkunst van Udo en Raymond en de heerlijke pastasalade en chcolademoustoetjes die nog
toegevoegd worden aan het menu.
Dit wordt de avond van de goede ideeën: IDEE 1 van Jasper, ballonnen gevecht:

Na het eten heeft Jan opeens een leuk idee: IDEE 2: Zwemmen en hij gaat niet alleen. Iedereen
gaat mee en op drie na, gaan we ook allemaal zwemmen. Om 8 uur gaat het bad al weer dicht
maar we nemen ons voor om nog een keer te gaan.

Op de terugweg heeft Joop
een goed idee, IDEE 3:
we gaan bij Caty langs in
huis 74, die is daar met
een kleine groep van
Funpopgangers.
Dat is wel even schrikken
voor hun, zomaar 9
mensen over de voer. Cati
schenkt koffie in
eierdopjes maar blijkt later
toch meer koffie te
hebben. We maken al vast
wat afspraken over het
Funpop-weekend en gaan
dan naar ons eigen huis.
Na een uur wordt het daar
heel stil, we zijn allemaal
moe.

Woensdag 25 mei
Lekker uitslapen noemen ze dat, om 8.00 uur zit er al iemand aangekleed in de huiskamer, die
moet wel heel lang wachten op zijn ontbijt!! Maar als dan iedereen er is, is er een warm
croissantje. We hebben nog even tijd voor het schrijven van de ansichtkaarten en vertrekken
dan naar Well voor de boottocht.

De schipper Marco is erg aardig, Joop en later ook Jan mogen in de stuurhut zitten. En als de
boot op het Leukermeer vaart mogen Jan en Hans ook even achter het roer. We genieten van
de tocht, zien veel mooie dingen onderweg, eten een broodje kroket/frikadel en ook het
zonnetje komt ons verwelkomen.

Na de boottocht drinken we nog wat op een zonnig terras in Well en rijden dan naar huis.
Om 18.00 worden we verwacht in het wokrestaurant in Horst, heerlijk eten en ook nog een
toetjesbuffet met van alles en nog wat, sommige zien het wel zitten om daar mee te beginnen.

Thuis drinken we koffie en gaan we lekker onze eigen dingen doen, spelletje, tv kijken, foto's
kijken, douchen en natuurlijk een lekker drankje.

Om 23.00 uur moeten we het toch nog even over het programma van morgen hebben, wat zal
het worden.......?....?........JAAAH, toch Toverland. Nu we dat weten kunnen we naar bed.

Donderdag 26 mei
We spraken gisteren af dat we niet om 10 uur op de stoep hoeven te staan bij Toverland. Dus
we doen lekker rustig aan vanmorgen. Ondanks dat staan we om 11.00 uur al bij de kassa, het
is dan ook maar 10 minuten rijden. We hebben er zin in. Voor elk wat wils, rustig en langzaam
en ook snoeihard.

In een recordtempo gaan Raymond en Jasper alle achtbanen af, terwijl Rene, Udo, Joop en
Nicoline het wat rustiger aan doen met de zweefmolen, de carrousel en de boom met bakjes.

Udo geniet ook erg van alle geluiden om hem heen. Het gaat Joop toch allemaal wat te
langzaam dus samen met Jasper en Raymond gaan ze met de boomstam, ze blijven gewoon
zitten en doen nog een tweede rondje!

Remco, Jan en Hans maken hun eigen rondje over het terrein en kopen van twee van de
attracties ook foto's. Ze staan er mooi op, maar of Remco en Jan het snelheidsrecord hebben bij
de Maximus Blitz baan, zullen we nooit weten

Om 16.00 uur zijn we moe en willen we wel naar huis, in Sevenum helpen we de Aldi nog even
van hun voorraad af en doen we de laatste ansichtkaarten, keurig voor 17.00 uur, op de bus.
Het is vandaag trouwens prachtig weer, de korte broeken zijn vanmorgen aan gegaan en
thuisgekomen kunnen we eindelijk een balletje trappen op ons grasveld en zitten we lekker op
het terras van ons huis uit te puffen.

Na een uurtje staan er 3 enorme pannen macaroni met tomatensaus op tafel

Wat kunnen die mannen eten!
Bij de tv lekker onderuit, 'onderweg naar de morgen' en dan ook nog 'GeerenGoor'. Het is niet
iedereens humor maar er wordt wel heel veel gelachen.
De 'rummykub' en de 'mens erger je niet' worden ook nog uit de kast gehaald. Na een paar
spelletjes is het weer tijd om naar bed te gaan, morgen uitslapen, een rustdag voor de Funpop
lijkt ons een goed idee.

Vrijdag 27 mei
Dat uitslapen lukt vandaag heel goed, om 11.00 zitten we pas aan het ontbijt, lekkere warme
broodjes en een gebakken eitje. Van al dat nietsdoen en tennis-tv wordt je ook wel weer een
beetje onrustig dus vertrekken we na een paar uur naar het zwembad, niet iedereen wil nat
worden maar ze komen er wel gezellig bijzitten. Caty is er ook samen met Jeroen en Bert, dat is
gezellig, met z'n allen in het bubbelbad. Jasper moet gelukkig de boodschappen thuisbrengen
dus kunnen de aan de 'kantzitters' eerder naar huis. Jan, Raymond , Udo en Nicoline krijgen een
uurtje later een lift van Caty , op het laatste moment besluiten Udo en Raymond toch maar te
gaan lopen. Dat kwam goed uit anders hadden we op elkaars schoot moet zitten.

Pannenkoeken worden gebakken en als
toetje een pannenkoek met
aardbeien........ had je gedacht, Nicoline is
de enige die dat lekker vindt! Dus worden
de aardbeien met yoghurt opgegeten. (of
nog lekkerder zonder). Na een kop koffie
weer in de bus naar het partycentrum op
het terrein voor een uur bowling. We
hebben twee banen gehuurd, dus we zijn
vaak aan de beurt. Bij de ene groep wint

Jan en bij de andere groep wint Udo het.

Raymond en Jan blijven nog even achter om een biertje te drinken bij de bar. Als iedereen thuis
is, is er nog energie genoeg bij Jasper en Raymond om te badmintonnen en te frisbeeën. Met
een drankje en een toastje brie kijken we nog even tv, deze keer voetbal, Nederland-Ierland,
geen idee hoe het afliep want Nicoline, Raymond en Jan sluiten de dag in de sauna af. Voor
Raymond de eerste keer, nou, nou, dat is zweten!!! Daar zullen ze lekker op slapen.

Zaterdag Funpopdag 1 Om 9.30 staan we bij de ingang en we moeten nog even wachten Caty
en haar groep en dan gaan we op weg. We lopen naar het veld en zetten de tent op, Remco en
Raymond helpen mee. We hebben een mooie plaats, vlakbij het podium. Eigenlijk kan je daar
de hele dag blijven zitten en dan mis je niets!!

Natuurlijk kan je er ook allerlei andere leuke dingen doen zoals, een T-shirt kopen, cadeautjes
geven, broodjes frikadel eten, frietje eten en natuurlijk dansen. Jan koopt een mooie DVD van
BZB want dat vindt hij mooie muziek. We worden allemaal lekker (rood)bruin want het is de
hele dag mooi weer en er valt geen druppel regen.

Zondag Funpopdag 2 's Ochtends weer hetzelfde ritueel, de tent staat nu veel sneller, we
worden er handig in. We maken het hele festijn mee en houden het ook nog droog. Tijdens de
laatste band Quilty Sixtie vallen er een paar druppels maar we zijn allemaal zo lekker aan het
dansen, dat we er geen last van hebben, eigenlijk wel lekker als je warm van het dansen bent.

We hebben nog meer hoogtepunten: Corrie Konings met daarna een foto en
handtekeningensessie die door Hans, Raymond en Jan worden bezocht. Ze komen terug met
Cd's en Dvd's.

Er worden ook de nodige twintig jaar Funpop T-shirts gekocht, er wordt gesmikkeld van de
heerlijke patat en frikadellen en er is ook genoeg te smikkelen uit de tas die weer mee is. Ook
Jan Smit is van de partij, de handtekeningensessie daarna is zeer druk bezocht. Jan en Nicoline
staan 5 kwartier in de rij voor een foto en handtekening van Jan, maar het resultaat mag er zijn.

We gaan op het park direct naar Trattoria en eten daar een tweegangen en sommige zelfs een
driegangenmenu. Ze hebben daar wel heel veel lekkers, dat is weer smullen.

Thuis gekomen worden de vakantiediploma's uitgereikt en daar worden heel wat handen bij
geschud, knuffels gegeven en zelfs toespraken. We concluderen met elkaar dat we een hele
fijne week hebben gehad, voor herhaling vatbaar.

Maandag 30 mei
Beetje vroeger op dan anders maar en iedereen helpt mee, zo zijn we een 1/2 uur eerder klaar
dan gepland! Tijd nog om vlaaien te kopen, om mee naar huis te nemen.

dan komt de tijd van afscheid nemen, en dat doen we heel grondig. Weer worden handen
geschud en omhelzingen gegeven. Lekker naar huis, dat is toch ook weer fijn.

We hadden een fijne week en een bijzonder gezellig Funpop- weekend.
Allemaal bedankt voor je inbreng, je hulp en je gezelligheid. We hopen jullie weer
te zien op de reünie of op een andere Tendens-vakantie.
Jasper en Nicoline

