
René op vakantie 
10  - 17 mei  2013 

P U  T T E N 

 

Begeleider  Theo 



Vrijdag 10 mei      Vertrek naar Landal        

 

Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René  

straalt  als hij  mij ziet. Na de lunch  nemen we afscheid van zijn 

vader en moeder. Eenmaal onderweg moet René vaak plassen .Op zoek 

naar een  M      “Welke M - Boney M  - emmer??”  

We hebben lol. Om drie uur staan we  bij receptie  

 

 

 

  

 

 



De bungalow met rieten dak ziet er prachtig 

uit. 

Koffers en tassen worden naar de slaapkamers 

gebracht Er wordt koffie gezet en René test 
de TV en CD  speler. 

Als we eten krijgen we bezoek van echtpaar: EEND  

We eten patat,kroketten en Duitse Apfelmusz. 

In de voor avond naar een super voor de weekend boodschappen. 

Voor het slapen gezellig babbelen met elkaar .De eerste nacht slaapt 

René slecht.  

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 11 mei     “ MIEZERDAG” 

René is gewend vroeg op te staan. Bij het 

ontbijt geeft hij aan dat hij hoofdpijn heeft. 

Dat is vervelend. René pakt zijn kleurboek en is 

actief bezig.” 

“Doe rustig aan “,zegt Theo.”Je hebt vakantie”. 

Toch trekken we er op uit. Het is  Nationale Molendag vandaag.   

 

  

 

 

effff f 
De molen :” Het hert “is 100 jaar oud en de molenaar vertelt ons veel. 

We genieten van de mooie uitzichten. 

 

 

 

 

 



 

In  de middag wandelen we door het dorp. Overal staan kraampjes en 

ook zien we mensen bezig met oude ambachten. We gaan een café in. 

Op een terras is het te koud. René laat steeds meer zijn moed 

zakken. Als de bami op is wil hij naar bed. “Mijn hoofd doet zo’n pijn!” 

“Ik heb geen zin in een spelletje Domino of muziek”. 

“Welterusten !” 

 

 

 



Zondag 12mei        Wandelen op de Veluwe 

Bij het ontbijt tikken we een eitje. René voelt zich fit en vindt het 

fijn dat hij op vakantie is. Na de koffie maken we een boswandeling. 

Onderweg zien we een zwervershut, een echtpaar met jeu de boules 

,elfenbankjes  en kevers . 

 

 

 

 

 



 

Het  is fijn om te wandelen en helemaal als de zon er door komt.”Nu 

zijn we  verdwaald !“ Gelukkig wijzen twee mannen ons de weg naar 

het Landal Park. 

 

 

 



Komen we daar moe aan blijkt het niet ons park te zijn. 

Er zijn twee bungalowparken. We lopen nog drie kilometer over de 

hei en door de bossen. 

Moe en tevreden over onze wandeling komen we thuis . 

We eten een pizza en ook het toetje gaat er bij René in. Even TV 

kijken en dan maar weer vroeg naar bed . 

 

 



Maandag13 mei         René koopt zijn  C D      

“Ik ga douchen”,roept René om 8 uur. Bij een hap in een lekkere 

croissant breekt zijn plaatje. Een fraai gezicht! Boodschappen doen 

in Putten en kijken naar een CD winkel. Nergens een cd winkel te 

vinden .Wel een terras. 

 

 

Na een kort slaapje,rijden we naar Ermelo op zoek naar een 

museumboerderij .Vervolgens naar het centrum. Daar koopt René zijn 

vakantie CD.  

 

Die avond eten we gebakken aardappelschijfjes,erwtjes-wortels-kip 

en een stroopwafelpudding. We genieten van de nieuwe CD en TV. Op 

tijd naar bed. 



Dinsdag 14 mei   Dolfinarium  Harderwijk 

“Probeer nog wat te slapen ,René”roept Theo. “De rits van mijn trui is 

kapot  en nu ook al van die tas”.”Mijn nagel is gescheurd”.Bij het 

ontbijt  tikken we weer een eitje en maken een lunchpakket. Na de 

koffie naar het Dolfinarium. René geniet daar enorm. Dit is de eerste 

echte goede vakantiedag voor hem. 

 

We klappen voor die slimme dolfijnen en hun verzorgers.  Nog wat 

drinken en thuis bami,muziek ,tv en naar 

bed. 

 

 



Woensdag 15 mei     De haven en het museum 

“Theo, ik heb de tafel gedekt”.Na het ontbijt lekker kleuren en even 

bij scheren Als de koffie op is gaan we eerst naar de markt in Putten.   



 

Na de lunch terug naar Harderwijk voor de boten. Die zijn zo mooi 

om te zien. Er zijn te weinig toeristen en een rondvaart gaat niet 

door. We wandelen door het mooie stadje met zijn vele,straatjes.   

 

 



 

Jammer dat de zon zich niet laat zien. We smullen van de 

lekkerbekjes en van de koffie. Toch maar verder wandelen tot we 

een museum zien. Daar was het mooi ! 

 

 

 



Nadat we alles goed bekeken hadden wandelden we langs de 

stadsmuur van Harderwijk en gingen naar huis. 

In de bistro van Landal haalden wij onze salades. Een leuke dag 

eindigde met koffie en tv kijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 16 mei  Paleis het LOO in Apeldoorn 

Het regent als we ontbijten. René doet de afwas met koud water. 

Familie EEND staat voor de schuifdeur en wacht op iets lekkers. 

 Na de koffie vertrekken wij in de regen. Wat een drukte daar bij 

het paleis. René ziet een bruid en gaat op de foto met haar. Dan gaan 

we de Koninklijke stallen in en zien veel moois. 

 

 

 



 

Wachten en staan met oranje plu. Wel 45 minuten lang in een lange 

rij. 

Alles was prachtig wat we zagen. Schitterend !!! 



 

 

  



Ook zagen we de Koningsmantel  en jurk van  Koningin Maxima. 

We liepen door  alle zalen vol meubels en bedden. In de regen 

reden we terug naar het Landalpark. In de avond gingen we naar een 

restaurant om eens heel lekker te eten. 

“Het was een hele fijne dag Theo”. We nemen koffie en ijs.  Bij  

thuiskomst even tv kijken en dan naar bed. 

 

 

 



 

Vrijdag 17 mei        

Terug naar huis 

 

De laatste plaatjes worst en kaas worden 

op de boterham gedaan. We ruimen alles 

op. René  pakt de stofzuiger en we halen de bedden af. Terwijl Theo 

nog wat ruimt brengt René de tassen en koffer naar het Tendens 

busje. De sleutels worden bij de receptie ingeleverd en we rijden 

weg. Geen plaspauzes nodig. René gaat blij naar huis . 

 



 

 

 


