
 

 

 



Waarheen?........Putten,Best Western Park Hotel  

Wanneer?........5 juli t/m 12 juli 2013 

Deelnemers:   
 

   

Sjaan Ackermans                Roos Leijten                         Ria Scheers 

Begeleiding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Erminia Salaris                            Tineke de Wal 

 



Vrijdag 5 juli 2013 

Om kwart over 2 draait het busje de straat in Boven Leeuwen in, waar Roos, Sjaan en Ria 

wonen. Sjaan staat al helemaal te juichen als  Erminia en Tineke uitstappen. Er wordt binnen 

nog even thee gedronken en wat gebabbeld en dan worden  twee rolstoelen, twee rollators 

en drie dikke koffers in geladen  en  kunnen we vertrekken.  

Kwart over  vier checken we in bij de 

receptie van ons hotel in Putten.  

We gaan eerst de kamers verdelen en 

daarna wat drinken.. Onze kamers liggen 

aan een mooie tuin, waar we heerlijk 

kunnen zitten.  

 

 

 

We slepen wat stoelen en een tafel bij 

elkaar en we hebben een privéterrasje.  

Omdat we al zo lang in de bus hebben 

gezeten besluiten we vanavond in het 

hotel te eten. Een goede beslissing 

want het eten is heerlijk en het 

restaurant gezellig. We eten vitello 

tonnato (kalfsvlees met tonijnsaus) 

vis(rode poon)/ vlees(biefstuk) en een 

grote sorbetijs toe.  

 

 

Na het eten zitten we nog even buiten en drinken wat en 

bespreken wat we morgen gaan doen. Algauw is het bedtijd. 

Rond tien uur gaan de lichten uit. We verheugen ons al op 

morgen! 

 

 



Zaterdag 6 juli 2013. 

Om negen uur zitten we aan het uitgebreide ontbijtbuffet. Er is zo veel keus dat het moeilijk 

is te kiezen. Er zijn harde en zachte broodjes, gekookt- en roerei, suiker- en krentenbrood, 

yoghurt, kwark , vers fruit en heel veel beleg. We lopen daarna terug naar onze kamers , 

maken een lunchpakket klaar en vertrekken naar Harderwijk, het Dolfinarium. Dat is maar 13 

km, dus we zijn er snel.  

 

We bekijken eerst de dolfijnenshow in het grote theater. Omdat we met 2 rolstoelen zijn 

mogen we helemaal vooraan zitten. Maar omdat ze de kans lopen om nat gespetterd te 

worden krijgen Sjaan en Ria een groot stuk plastik op hun schoot. Het is een prachtige show.  

De dolfijnen springen heel hoog en 

tillen een meisje heel hoog op hun 

neus uit het water. 

Ook het  Zeeleeuwen theater is 

een mooi en grappig schouwspel. 

Het gaat over piraten die een bank 

proberen te beroven. We eten 

onze broodjes  op, gaan even aan 

het strand kijken en bij het 

Roggenrif.  Daar mag je met je 

handen in het water en  de roggen  

aaien.  



 Even een kijkje aan het strand 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

De roggen aaien. 

 

De walrussen show: heel indrukwekkend en grappig wat die logge lompe beesten nog 

kunnen.    

 



Daarna gaan we met de lift naar beneden en kijken bij de 60 meter lange glaswand waar de 

dolfijnen goed te zien zijn. Het is erg warm vandaag, dus tijd voor verfrissingen op een van 

de vele terrasjes. Natuurlijk gaan we even bij de souvenirshop kijken of er wat leuks te koop 

is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roos koopt een knuffelzeehondje. 

Tegen vieren hebben we genoeg gezien en rijden we terug naar Putten. Even opfrissen en 

uitrusten en dan 5 minuutjes rijden naar restaurant/pannenkoekenhuis “De Gezelligheid”. 

We kunnen daar heerlijk buiten zitten; we eten een soepje vooraf en er worden 

pannenkoeken en een salade besteld en het is smullen.                                                                                                                                      

 

Terug in het 

hotel drinken 

we koffie en 

gaan tegen 

half tien 

aanstalten 

maken om te 

gaan slapen. 

Iedereen is 

toch wel 

moe! 



 

Zondag 7 juli  2013. 

Na een rustig ontbijtje buiten op het terras, omdat het binnen vol is, gaan we op weg naar 

Apeldoorn, Paleis Het Loo. Het is er niet druk… 

 

We bekijken eerst de stallen  waar paarden, koetsen en auto’s te zien zijn van de voormalige  

Koninklijke bewoners van Het Loo.  

 

 

 

                  

    

Speelgoedauto gemaakt door                                      

Prins Claus voor zijn zoontjes. 

 



 

Het is een eindje lopen naar het eigenlijke paleis. Met de lift gaan we naar de 1
e
 etage en 

bekijken de mooi ingerichte kamers en vertrekken. We bewonderen  veel schilderijen, 

lampen en meubels. Ook de 2
e
 etage is prachtig. Uit de ramen zien we de mooie tuinen. 

Die zijn jammer genoeg niet 

geschikt voor rolstoelen want 

het zijn grindpaden. Nadat we 

onze broodjes hebben op 

gegeten op een mooi 

schaduwplekje, wandelen we 

nog  een paar uurtjes door de 

bossen, langs een forellen-

vijver en de Willemstempel. 

Lekker veel rusten onderweg 

op de bankjes die we tegen 

komen en genoeg drinken 

want het is erg warm. 

 

Dan zijn we aan een  terrasje toe. We strijken neer bij Prins Hendrik Garage en genieten van 

een drankje. Steeds horen we de pauwen roepen op het grote grasveld vlak bij. ’s Avonds 

eten we lekker pizza bij de pizzeria in Putten. Die zijn zo groot dat we ze niet helemaal op 

kunnen.  Daarna zitten we nog een tijdje op “ons” terrasje bij het hotel. 

 

 

 

 

 



 

Maandag 8 juli 2013  

 

Voor vandaag staat Apenheul in Apeldoorn op het programma. Lunchpakketten in de tas, 

goed insmeren met zonnebrandmiddel en voldoende drinken mee. We lopen op ons gemak 

langs de route die we op een plattegrondje mee krijgen. De meeste apen lopen los daarom 

mag je in een deel van het park niet eten. De spullen worden in een “apenvrije tas “gedaan.  

Sjaan krijgt meteen al een aapje op 

schoot terwijl Ria nogal schrikt als er 

een aapje dichtbij komt. We zien 

Doodshoofdapen, Brulapen, Maki’s, 

Wolapen, Slingerapen, Gibbons en 

Neusapen. We kijken naar de Orang-

oetangs die gevoerd worden en  een 

presentatie bij de Gorilla’s. Op veel 

plaatsen zijn bankjes en zitjes waar je 

kunt uitrusten. We eten een lekker 

ijsje en kopen wat souvenirtjes. Roos 

zoekt een leuk knuffelaapje uit en 



Sjaan een apenkwartetspel.  Ook worden hier kaarten gekocht om weg te sturen. 

 

We zijn best moe na alles wat we hebben gezien en gedaan dus we gaan in ons hotel eten.  

We nemen het verrassingsmenu van de chef: tomatensoep, zalm/kip met frietjes  en sla en 

koffie/thee met bonbon toe. We genieten! 

 

 

 

 



Dinsdag 9 juli 2013  

Vandaag eerst lekker uitslapen en op ons gemak ontbijten. We wandelen daarna naar het 

centrum van Putten; dat is dichterbij dan we dachten. We doen wat boodschappen bij de 

Hema en de Zeeman en Sjaan koopt een mooi tijdschrift vol dieren en planten.  

 

 

 

 

 

 

Terug bij het hotel drinken we koffie en wat later eten we een boterhammetje en smullen 

van de aardbeien die we net hebben gekocht. Tegen twee uur gaan we op weg naar 

Garderen. Daar is een zandsculpturententoonstelling. Het thema   is Nederlandse folklore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas                                  De kat uit de boom kijken                     Kaasdragers   



Heel mooi en knap gemaakt allemaal. Er is ook een gedeelte waar spreekwoorden worden 

uitgebeeld, die moet je dan raden en opschrijven .De antwoorden worden in een bus gedaan 

en er zijn prijzen te winnen. We zijn benieuwd. Ook hier snuffelen we wat rond in de 

winkeltjes die er zijn. Ria koopt een zeemeeuw van steen.  We willen hier eigenlijk nog wat 

drinken maar het sluit al om vijf uur. Dus rijden we terug naar Putten en zoeken in het 

centrum een geschikte gelegenheid om wat te eten. De keuze valt op 2 brothers. Eerst  wat 

vooraf drinken op het terras, daarna eten we binnen. Het is een gezellig zaakje met leuke 

muziek en we hebben het prima naar ons zin.  

 

 

Terug bij onze kamers drinken  nog koffie en thee met wat lekkers en er is alweer een dag 

voorbij. 



Woensdag 10 juli 2013  

Het is vandaag wat bewolkt. Een mooie dag om naar Bataviastad bij Lelystad te gaan. We 

nemen wel jassen mee en dat is maar goed ook, want het waait nogal  vlak bij het 

IJsselmeer. We 

wandelen op ons 

gemak door de 

gezellige straatjes 

van de merk-

winkels. Sjaan vindt 

een mooi autootje 

(een Mercedes) voor 

een klein prijsje en 

Erminia  koopt 

schoenen. We 

picknicken op een 

bankje vlak bij de 

Bataviawerf.  Op de 

route terug slaan we 

even af en kijken aan 

de kade naar het 

grote schip de 

“Batavia”. Een mooi 

plekje voor een foto; 

het is Ria die ons er steeds aan herinnert foto’s te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We gaan gezellig wat drinken in een barretje: warme chocolademelk, cola en sinas. Sjaan en 

Ria nemen er een flink stuk appeltaart met slagroom bij. We rijden daarna terug naar Putten, 

waar we bij de wok/Chinees “De Muur”, een heerlijk menuutje krijgen en op kosten van de 

zaak zelfs nog een ijstoetje na. We genieten.  

 

 

 

 

Terug naar het hotel dan, waar we de plannen voor morgen, de laatste dag alweer, 

bespreken. Het is te fris om buiten te zitten, daarom drinken we nog wat in de grote kamer 

van Sjaan en Roos. We kijken naar de televisie waar een muziekprogramma op is met 

Nederlandse zangers. Erg gezellig! Tegen tienen gaat iedereen naar zijn eigen kamer. 

 

 

 

 



Donderdag 11 juli 2013 

De laatste dag alweer; het gaat snel om deze week!  Die begint natuurlijk met zo’n heerlijk 

uitgebreid ontbijt in de eetzaal van het hotel.  Vandaag gaan we naar Barneveld. Daar is het  

Pluimveemuseum en Erminia was daar al eerder.  We lopen door de zalen waar van alles 

wordt uitgelegd over de kip en het ei. Er zijn filmpjes en  animaties. We komen veel te weten 

over soorten kippen, soorten eieren, legbatterijen en scharrelaars, broedmachines, 

inpakmachines en de geschiedenis van de eiermarkt. We mogen kleine kuikentjes 

vasthouden, maar Sjaan, Roos en Ria zien dat niet zo zitten. Erminia en Tineke wel. We 

kunnen zien hoe een 

kuiken uit het ei kruipt en 

in de veilingzaal wordt 

uitgelegd hoe een veiling 

werkt en we mogen eerst 

even oefenen. We kunnen 

zelf op de knopjes drukken 

als er eitjes en andere 

souvenirtjes worden 

geveild. Roos koopt er een 

kuikenknuffel. Dan is het 

tijd voor de lunch. In een 

grote zaal staan veel tafels 

waar een grote groep 

mensen zit te eten; best 

wel druk! We eten (natuurlijk) kippensoep met een tosti of een saucijzenbroodje. Na het 

eten gaan we  buiten alle kippen en hanen  bekijken die in de hokken zitten. In elk hok zit 

weer een andere soort, tjonge wat zijn dat er veel! Er staan ook grote houten kippen, leuk 

om een foto bij te maken.  We snuffelen tenslotte nog even rond in het winkeltje en kopen 

wat kleine herinneringen.  Ria een kipje van porselein, Roos een pannenonderzetter die ook 

aan de muur kan en Sjaan een puzzelboekje.  



 

Als we alles hebben gezien gaan we terug naar Putten. We drinken wat in de bar van het 

hotel en maken een babbeltje met andere hotelgasten. Tegen kwart over zes gaan we aan 

tafel. De kok heeft erg zijn best gedaan om voor ons een lekker menu samen te stellen:  

carpaccio vooraf, dan varkenshaas of rode poon (met frietjes en salade) en als toetje 

heerlijke aardbeien met room. Smullen!! Voor Erminia en Tineke een rood wijntje erbij en 

Sjaan, Roos en Ria drinken cassis, cola en fanta. De ober is een erg aardige man die steeds 

komt vragen of alles naar wens is. Nou dat is het zeker! Na het eten gaan we net als gisteren 

in de kamer van Roos en Sjaan nog wat napraten. We bekijken op de laptop van Tineke de 

foto’s van de hele week en Sjaan,  Roos en Ria krijgen het vakantiediploma. Dan is de laatste 

nacht aangebroken. Pas tegen elven ligt iedereen er in nadat we alvast de koffers hebben 

ingepakt. Morgen weer naar huis. 

Vrijdag 12 juli 2013 

We zijn er allemaal vroeg uit. 

Iedereen heeft toch wel zin om 

weer naar huis te gaan en daar alle 

belevenissen te delen. Maar eerst 

rustig ontbijten. De koffers, tassen, 

rollators en rolstoelen gaan weer 

achter de klep en om half elf rijden 

we het terrein van Parkhotel Best 

Western af. Een dik uur later zijn 

we in Beneden Leeuwen waar de 

mede-huisbewoners ons verwelkomen. We kletsen nog even na bij een kopje thee en 

nemen dan afscheid van elkaar. Het was een heel gezellige, ontspannen en leuke 

vakantieweek, waar we nog vaak aan terug zullen denken. 


