
Mannenweek 2013 : ‘Tjoepen bij de Lidl’. 

Van 5 juli t/m 12 jullie hebben we een fantastische week mogen beleven. 

Wij zijn Arend,  Henk, Joel, Jarek, Jeroen, Thomas en Peter. 

 

De start was in Arnhem, daar kwamen Joel, Jeroen en Henk naar toe. Peter was 

daar ook al en het wachten was nog even op Thomas. Dat ging een klein beetje mis 

want Thomas kon niet op tijd in Arnhem zijn. Maar geen probleem we vertrokken 

om 2 uur richting Westelbeers. De bus was geladen , afspraken waren gemaakt met 

Arend en Jarek. En ook met Thomas zou het goed komen want Jacques zou zo 

vriendelijk zijn om hem van een station af te halen en naar ons huisje te brengen. 

We maakten nog even een rondje bij het Gelredome, even wennen aan de tomtom 

maar toen dat gebeurd was gingen we op pad. We hadden er alle vier veel zin in. 

Om even na drie uur waren we al bij de receptie. Daar wachtte Claar ons al op en 

Henk wilde al alles van haar weten. Leeftijd , sterrenbeeld, huisdieren etc. Nadat 

we alle formaliteiten hadden afgehandeld en de camping regels hadden gehoord 

mochten we voor 1 keer met de bus naar het huisje. Inmiddels was Jarek ook al 

aangekomen met zijn vader. Zij stapten ook in de bus en op naar ons huis, dat 

paste allemaal maar net (eigenlijk net niet) en met een paar extra krasjes op de 

bus kwamen we bij ons huis.  5 slaapkamers , 2 badkamers en  een prachtige tuin. 

De slaapkamers lagen met 4 in een rondje en 1 slaapkamer zat aan de woonkamer 

vast. 

even later kwam ook Arend met zijn moeder en was de club bijna compleet. De 

slaapkamers werden verdeeld. Jarek en Jeroen waren vorig jaar ook al samen met 

de mannenweek weg geweest dus die wilden wel samen op 1 kamer. Henk en Joel 

op een andere kamer en Arend op de 3e kamer. Peter maakte het rondje van 4 

slaapkamers vol zodat Thomas de slaapkamer bij de woonkamer kreeg toegewezen.  

Iedereen ging zijn spullen uitpakken en er werd afscheid genomen van Jarek’s 

vader en Arends moeder. Mede omdat  Thomas wat later zou komen besloten we 



maar uit eten te gaan in Westelbeers (dank je wel Thomas). De vorige Tendens 

groep had wat restanten laten staan zodat we al wat te drinken hadden. Plan voor 

de rest van de dag was boodschappen doen , patat met eten , wachten tot Thomas 

zou komen en er een gezellige eerste avond van maken. 

Boodschappen bij de C1000 gedaan en daarna het terras van de patatzaak op 

gezocht. Het was nog heerlijk weer dus we konden lekker buiten zitten. We zaten 

net toen thomas al belde dat zij er bijna waren. Dus even wachten met bestellen en 

om 7 uur konden we heerlijk een patatje met 

frikadel/kroket/kaassouffle/hamburger nemen. Jacques at ook gezellig met ons 

mee. 

Na het eten gingen naar ons vakantie huis. De kamers waren al verdeeld. Lekker 

nog even buiten zitten met een hapje en een drankje en plannen gemaakt voor de 

zaterdag. 

Het was al behoorlijk laat toen we allemaal naar bed zijn gegaan. 

Zaterdag lekker uitslapen ,douchen en ontbijten. Ook gelijk maar de 

lunchpakketten gemaakt want Valkenswaard stond die dag op het programma. 

Eerst door de winkelstraat gelopen (voetballen gekocht) en op naar het valkerij en 

sigaren museum. Erg leuke rondleiding van een echte valkenier en een echte 

sigarenmaker. Hele duidelijke uitleg en gewoon een hele leuke middag beleefd  



 

Daarna nog inkopen gedaan , wel makkelijk hoor zo’n grote bus want je rijdt 

gewoon het hele winkelwagentje naar binnen en klaar ben je. Vandaag dus een aldi 

en een albert heijn karretje gescoord. 

het was heerlijk weer dus de keuze voor het eten was makkelijk BBQ. Maar ook nog 

even naar het vliegveld , Thomas wist een leuk plekje waar je de opstijgende 

vliegtuigen heel goed kon zien. Helaas hebben we het vliegveld niet kunnen vinden 

(dat lukt maandag gelukkig wel ;-) Op de camping eerst nog even heerlijk in het 



zwembad gespeeld en daarna hebben we heerlijk ge-BBQ-ed. 

 

Toepen is het spel van deze vakantie geworden en onder het genot van een hapje 

en een drankje is het heel laat geworden.  

 

Misschien moeten we het wel heel vroeg noemen voordat we naar bed gingen. Ook 

nog even de plannen voor zondag gemaakt : camping dag want mooi weer , 

voetbal , fietsen en formule 1 op TV. 

Een heerlijk zonnige dag waarop we hebben gezond (?) , gezwommen, getennist, 

jeu de boules, BBQ , bier , wijn en natuurlijk TOEPEN. En ja natuurlijk nog lang 



dennenappels geroosterd op ons BBQ ‘kampvuur’.  En het zal niemand verbazen dat 

het weer erg laat is geworden. 

Na een rustdag hebben we een drukke maandag voor de boeg. Eerst hebben we de 

training van PSV bezocht. Het was daar erg druk en Arend en Joel hebben veel 

handtekeningen van de spelers gescoord. Joel had zelfs speciaal daarvoor zijn shirt 

van FC Groningen aan getrokken (tim matavz). Jeroen en Jarek hoefden geen 

handtekeningen van PSV spelers, wat natuurlijk logisch is omdat zij fan van 

Feyenoord zijn. Henk was niet zo’n voetballer maar heeft wel genoten van het 

heerlijke weer en de gezellige drukte van de vele supporters. Adam Maher was wel 

heel lang bezig met handtekeningen geven maar ja hij is wel de belangrijkste 

nieuwe speler van PSV. 

 

 



 

Na de training gingen we naar het DAF  museum. Ook een heel leuk museum en 

echt het favoriete museum van Jeroen maar ook wel een beetje van Thomas want 

er stonden ook hele snelle auto’s bij. 

van rieten auto tot en met brandweer en van raceauto tot personen bus en 

vuilniswagen. Alles hebben ze wel gemaakt bij Van Doorne's Automobielfabriek N.V. 



 

Daarna nog langs het vliegveld wat we gelukkig nu wel konden vinden. Nog steeds 

was het weer fantastisch dus een ijsje hoorde er ook bij natuurlijk. 

’s Avonds stond natuurlijk weer de BBQ op het programma. Met een biertje een 

vuurtje en een potje toepen is het weer heel laat geworden. 

Ook was er nog een zieke die tot 3 keer toe moest overgeven en dat rook allemaal 

niet zo lekker. Daarom mocht Joel een nachtje alleen slapen , want hij was de 

zieke, beetje misselijk geworden van al het toepen denken we. 

Dus dinsdag eerst maar weer uitslapen. Jarek en Jeroen sliepen zelfs tot na 12 uur. 

Dan rustig aan doen , ontbijten , zwemmen , zonnen en uitrusten want die avond 

stond het stadion bezoek op het programma. PSV tegen Fc Eindhoven in het mooie 

stadion van PSV. 

Maar eerst nog wat eten. Een lekker patatje of een pannenkoek ? ’s maandag 

hadden we Henk al een pannenkoek beloofd maar toen was het restaurant dicht. 

Dus Henk wilde deze avond dan toch wel zijn pannenkoek. Na een flink stuk lopen 

vonden we dan een restaurant waar ook pannenkoeken werden geserveerd. ‘wat 



wil je op je pannenkoek henk ?’ vroegen we. Helemaal niets zei Henk alleen maar 

pannenkoek. Zelfs geen poedersuiker. Nou de rest nam wel een rijk belegde 

maaltijd. Beetje dooreten allemaal en op naar het stadion waar we mooi op tijd 

aankwamen om te zien dat de favoriete speler van Arend ‘Ola Toivonen’ de 

aanvoerder van PSV mocht zijn. het stadion was bijna helemaal gevuld met 30.000 

mensen en het was een gezellige sfeer. De wedstrijd was iets minder maar toch 

twee goals van de favoriete speler van Joel (Tim Matavz) en een goal van Lokadia 

bepaalde de eindstand op 3-0 voor PSV. En wie had dat helemaal goed voorspeld ?  

juist Henk had de voorspelling helemaal goed. 

 



 

 

Na  de wedstrijd liepen we op ons gemak naar de auto maar omdat het toch nog 

wel druk was stopen we even bij een café voor een lekker drankje. Toen we dat op 

hadden konden we rustig naar ons huis terug rijden. Daar ging het vuur weer aan 

en kwamen de kaarten weer tevoorschijn  om te toepen. 

Voor de woensdag stond er ook weer een echt mannending op het programma. 

Bezoek aan een bierbrouwerij. Brouwerij de Koningshoeve in Berkel-enschot waar 

ze het trappisten bier van La Trappe maken. 

  

Heerlijk bier kregen we bij de film en daarna mochten we overal rondlopen en 

kregen we een leuk verhaal van de gids over wat nu precies trappisten bier is en 

hoe het wordt gemaakt. ‘s middags nog even lekker gezwommen en ’s avonds 

natuurlijk weer BBQ maar de camping baas had ons wel verteld dat we geen 

vuurtje meer mochten maken , dat was wel jammer want nu werd het ’s avonds 

wel wat kouder. Maar binnen toepen was ook erg leuk natuurlijk. Zo werd het ook 

weer een gezellige avond. 

Donderdag eerst naar de roofvogel show. Zag er een beetje armoedig uit maar de 

vogels waren wel erg bijzonder om van zo dicht bij te zien. Arend kon zijn 

lievelingsvogel zien :de zeearend. Deze zeearend was op het park geboren en 

heette Attilla. Ook zagen we nog van heel dichtbij uilen , buizerds en valken. Arend 

mocht ook nog meedoen aan de show. Rennen met een loer , dat is een soort nep 

prooi. Maar de vogel was natuurlijk veel sneller dan arend kon lopen. Vliegen gaat 

nu eenmaal veel sneller. 

  



  

Laatste avond toch nog maar een keer uit eten en naar de braderie in Oirschot 

 

Nou die braderie was niet zo heel erg groot maar wel tractor gereden

 en de laatste cadeaus gekocht voor thuis.  

Het eten was wel erg lekker bij de bistro. Biefstuk , kalkoen en vis stonden op ons 

menu. Daarna weer naar ons huis voor de laatste avond , de meeste tassen waren 

al ingepakt. Laatste potjes toepen en de voorraad aan bier , wijn , frisdrank, chips , 

nootjes en toastjes opmaken  

Mannenweek 2013 was geweldig  
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(dat lukt maandag gelukkig wel ;-) Op de camping eerst nog even heerlijk in het 



zwembad gespeeld en daarna hebben we heerlijk ge-BBQ-ed. 

 

Toepen is het spel van deze vakantie geworden en onder het genot van een hapje 

en een drankje is het heel laat geworden.  

 

Misschien moeten we het wel heel vroeg noemen voordat we naar bed gingen. Ook 

nog even de plannen voor zondag gemaakt : camping dag want mooi weer , 

voetbal , fietsen en formule 1 op TV. 

Een heerlijk zonnige dag waarop we hebben gezond (?) , gezwommen, getennist, 

jeu de boules, BBQ , bier , wijn en natuurlijk TOEPEN. En ja natuurlijk nog lang 



dennenappels geroosterd op ons BBQ ‘kampvuur’.  En het zal niemand verbazen dat 

het weer erg laat is geworden. 

Na een rustdag hebben we een drukke maandag voor de boeg. Eerst hebben we de 

training van PSV bezocht. Het was daar erg druk en Arend en Joel hebben veel 

handtekeningen van de spelers gescoord. Joel had zelfs speciaal daarvoor zijn shirt 

van FC Groningen aan getrokken (tim matavz). Jeroen en Jarek hoefden geen 

handtekeningen van PSV spelers, wat natuurlijk logisch is omdat zij fan van 

Feyenoord zijn. Henk was niet zo’n voetballer maar heeft wel genoten van het 

heerlijke weer en de gezellige drukte van de vele supporters. Adam Maher was wel 

heel lang bezig met handtekeningen geven maar ja hij is wel de belangrijkste 

nieuwe speler van PSV. 

 

 



 

Na de training gingen we naar het DAF  museum. Ook een heel leuk museum en 

echt het favoriete museum van Jeroen maar ook wel een beetje van Thomas want 

er stonden ook hele snelle auto’s bij. 

van rieten auto tot en met brandweer en van raceauto tot personen bus en 

vuilniswagen. Alles hebben ze wel gemaakt bij Van Doorne's Automobielfabriek N.V. 



 

Daarna nog langs het vliegveld wat we gelukkig nu wel konden vinden. Nog steeds 

was het weer fantastisch dus een ijsje hoorde er ook bij natuurlijk. 

’s Avonds stond natuurlijk weer de BBQ op het programma. Met een biertje een 

vuurtje en een potje toepen is het weer heel laat geworden. 

Ook was er nog een zieke die tot 3 keer toe moest overgeven en dat rook allemaal 

niet zo lekker. Daarom mocht Joel een nachtje alleen slapen , want hij was de 

zieke, beetje misselijk geworden van al het toepen denken we. 

Dus dinsdag eerst maar weer uitslapen. Jarek en Jeroen sliepen zelfs tot na 12 uur. 

Dan rustig aan doen , ontbijten , zwemmen , zonnen en uitrusten want die avond 

stond het stadion bezoek op het programma. PSV tegen Fc Eindhoven in het mooie 

stadion van PSV. 

Maar eerst nog wat eten. Een lekker patatje of een pannenkoek ? ’s maandag 

hadden we Henk al een pannenkoek beloofd maar toen was het restaurant dicht. 

Dus Henk wilde deze avond dan toch wel zijn pannenkoek. Na een flink stuk lopen 

vonden we dan een restaurant waar ook pannenkoeken werden geserveerd. ‘wat 



wil je op je pannenkoek henk ?’ vroegen we. Helemaal niets zei Henk alleen maar 

pannenkoek. Zelfs geen poedersuiker. Nou de rest nam wel een rijk belegde 

maaltijd. Beetje dooreten allemaal en op naar het stadion waar we mooi op tijd 

aankwamen om te zien dat de favoriete speler van Arend ‘Ola Toivonen’ de 

aanvoerder van PSV mocht zijn. het stadion was bijna helemaal gevuld met 30.000 

mensen en het was een gezellige sfeer. De wedstrijd was iets minder maar toch 

twee goals van de favoriete speler van Joel (Tim Matavz) en een goal van Lokadia 

bepaalde de eindstand op 3-0 voor PSV. En wie had dat helemaal goed voorspeld ?  

juist Henk had de voorspelling helemaal goed. 

 



 

 

Na  de wedstrijd liepen we op ons gemak naar de auto maar omdat het toch nog 

wel druk was stopen we even bij een café voor een lekker drankje. Toen we dat op 

hadden konden we rustig naar ons huis terug rijden. Daar ging het vuur weer aan 

en kwamen de kaarten weer tevoorschijn  om te toepen. 

Voor de woensdag stond er ook weer een echt mannending op het programma. 

Bezoek aan een bierbrouwerij. Brouwerij de Koningshoeve in Berkel-enschot waar 

ze het trappisten bier van La Trappe maken. 

  

Heerlijk bier kregen we bij de film en daarna mochten we overal rondlopen en 

kregen we een leuk verhaal van de gids over wat nu precies trappisten bier is en 

hoe het wordt gemaakt. ‘s middags nog even lekker gezwommen en ’s avonds 

natuurlijk weer BBQ maar de camping baas had ons wel verteld dat we geen 

vuurtje meer mochten maken , dat was wel jammer want nu werd het ’s avonds 

wel wat kouder. Maar binnen toepen was ook erg leuk natuurlijk. Zo werd het ook 

weer een gezellige avond. 

Donderdag eerst naar de roofvogel show. Zag er een beetje armoedig uit maar de 

vogels waren wel erg bijzonder om van zo dicht bij te zien. Arend kon zijn 

lievelingsvogel zien :de zeearend. Deze zeearend was op het park geboren en 

heette Attilla. Ook zagen we nog van heel dichtbij uilen , buizerds en valken. Arend 

mocht ook nog meedoen aan de show. Rennen met een loer , dat is een soort nep 

prooi. Maar de vogel was natuurlijk veel sneller dan arend kon lopen. Vliegen gaat 

nu eenmaal veel sneller. 

  



  

Laatste avond toch nog maar een keer uit eten en naar de braderie in Oirschot 

 

Nou die braderie was niet zo heel erg groot maar wel tractor gereden

 en de laatste cadeaus gekocht voor thuis.  

Het eten was wel erg lekker bij de bistro. Biefstuk , kalkoen en vis stonden op ons 

menu. Daarna weer naar ons huis voor de laatste avond , de meeste tassen waren 

al ingepakt. Laatste potjes toepen en de voorraad aan bier , wijn , frisdrank, chips , 

nootjes en toastjes opmaken  

Mannenweek 2013 was geweldig  


