Limburg, Horst: 27 t/m 30 mei

Dag 1: Vrijdag 27-05-2-16

Het is zover: Vandaag vertrekken we voor een weekend hossen, zingen, lachen, luidkeels
zingen en genieten…we gaan naar Funpop!!!
Bert en Laureen hebben vast boodschappen gedaan voor het weekend en wachten daarna
bij het kantoor van Tendens op de eerste reizigers. Corinne is er als eerste. Ze verteld ons
meteen dat ze goed moppen kan tappen.
Daarna komt Angelique binnen. Ze heeft er veel zin in!
Als laatste komt Tim aan bij het kantoor van Tendens. Hij verteld meteen over marco
borsato en Ali B, van de Voice. Wat een geluk dat Ali B ook komt optreden bij funpop!
Iedereen is ruim op tijd aanwezig dus we kunnen rustig aan naar Veenendaal rijden. Daar
wachten we Jolanda, Jurrien en Raymond op.
Eenmaal in het huisje schijnt de zon volop, we kunnen dus lekker buiten wat drinken.

Om 18:00 zijn we, als goed begin van het weekend, lekker (onbeperkt) gaan wokken! Er was
van alles: sushi, gebakken bananen, wokken met groente, vlees en vis, salades, frietjes, bami,
nasi en een hele hoop lekkere toetjes! Genieten!

Met de buiken vol weer terug naar het huisje
Luchtbedden oppompen en klaar leggen,
Rond 11 uur lag iedereen lekker te slapen
Energie sparen voor morgen!

Dag 2: Zaterdag 28-05-2016

JAAAAAA, vandaag is het zover….FUNPOP begint!!!
We staan op tijd op want we moeten vroeg bij het terrein zijn. We willen een mooi plekje
voor de tent.
Om 10:15 zijn we bij het terrein. Jolanda, Jurrien en Raymond rennen gelijk naar voren om
stoelen te pakken en een mooie plek te vinden. Het is geluk! We staan prachtig vooraan en
kunnen het podium goed zien.
Nu nog wachten op de groep met de tent….
Om 11:00 gaat het dan echt van start! Funpop bestaat dit jaar 20 jaar, dus het is extra groot
feest. We beginnen met de opening: de Boem Box Band. Jolanda, Jurrien en Raymond staan
flink te dansen en rocken op de muziek.

Bert, Tim, Angelique, Corinne en Laureen gaan na de opening het terrein verkennen.
Corinne en Angelique laten zich opmaken:

Angelique als Tijger

Corinne als gevaarlijke leeuw! (Kijk maar uit Bert!!!)

Vervolgens zien we de disco-tent: Tim vind het prachtige muziek en gaat helemaal los!

Na het rondje over het terrein even wat drinken (zeker met de warmte vandaag!) en eten.
Daarna sluiten we ons aan bij de anderen voor het podium om te genieten van de kik, Wolter
kroes, Ali B en BZB. Tim vind Ali B helemaal top!!

Terwijl Corinne en Angelique lekker in de schaduw van de tent uitrusten. Raymond op pad is
met zijn vrienden. Gaan ondertussen Jolanda, Jurrien, Tim en Laureen in de rij staan voor
een handtekening van Wolter Kroes en BZB.
Van BZB weten ze hem te bemachtigen en kunnen we op de foto met een paar van de
bandleden.

Na een prachtige eerste dag gaan we voldaan terug naar het huisje.
Bert kookt heerlijke Nasi.

Nog even kletsen, nagenieten en wat muziek luisteren
En dan rond 11 uur weer naar bed, want morgen is er
nog een dag!

Omdat Foto’s meer zeggen dan woorden nog even een sfeerimpressie van de eerste
dag:

Dag 3: 29-05-2016

Vandaag de tweede dag FUNPOP!!
We staan nog eerder op dan gisteren en zijn al om half 10 aanwezig bij het terrein. De
hekken zijn nog niet eens open. Jolanda rent weer hard vooruit en weet weer dezelfde
mooie plek als gisteren te bemachtigen.
Ook vandaag weer een hoop toffe artiesten op het programma. We staan zowat de hele dag
voor het podium.
Corinne gaat mee los op Corry konings en Gers Pardoel

Angelique gaat los op Da Ma Zoeë (de openingsact), Jan Smit (haar echte favoriet!!!) en de
finale band!

Raymond is vooral op pad met zijn vrienden, komt af en toe gezellig langs en drinkt een
biertje met Bert

Jolanda gaat los op iedere artiest of band

Ook Jurrien geniet overal van, maar bij de finale band gaat hij écht los!

Tim gaat écht op iedere band/artiest los, het maakt hem niet uit wat voor muziek het is.

Angelique, Jolanda, Jurrien en Tim willen graag op de foto met Jan Smit, het duurt even maar
dan hebben we ook wat!

Wat was het weer een mooie dag! Moe maar voldaan gaan we terug naar het huisje.
Onderweg halen we frietjes.
Ook van de tweede dag een reeks foto’s

Dag 4: 30-05-2016

Helaas, vandaag geen funpop meer. Het is tijd om naar huis te gaan.
We pakken onze spullen in, ontbijten en stappen de auto in. We hebben tijdens funpop
prachtig weer gehad. Vandaag komt de regen met bakken uit de lucht.
Wat een geluk hebben we gehad!!
We rijden eerst naar Eindhoven, hier wordt Tim opgehaald

Terwijl we wachten maakt Bert nog een paar gekke foto’s in de bus.

Nadat we Tim hebben uitgezwaaid rijden we door naar Veenendaal om Jolanda, Jurrien en
Raymond af te zetten.

Als laatste rijden we door naar het kantoor van Tendens in Arnhem. Hier worden Angelique
en Corinne opgehaald.
Wat was het een feest, wat hebben we genoten, gedanst en gezongen.
Wij vonden het gezellig met jullie!!!

Lieve groetjes,
Bert en Laureen

