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14 t/m 21 juni 2013 

 

 

Vooraan: Jan en Sebastiaan 

Achteraan: Erminia, Annelies, Pieter en Sander 

 

 



Vrijdag 14 juni 2013. 

 

Erminia en Annelies mogen samen naar Otterlo vertrekken. Wij komen om ong. 15.00 uur 

aan bij de vakantieaccommodatie Het Lorkenbos en melden ons bij de receptie. Wij krijgen 

huisje Lariks voor deze vakantieweek. Wij zijn lekker vroeg, zodat wij eerst onze 

meegebrachte boodschappen uit kunnen pakken en opruimen. De koffie aangezet en daar 

gaan wij dan, op zoek naar onze gasten. 3 van de 4 gasten zijn inmiddels al gearriveerd bij de 

receptie en zitten al samen te keuvelen. Deze gasten nemen wij op sleeptouw naar het 

huisje en nemen alvast een kopje koffie. Een half uurtje later komt onze 4
e
 gast met zijn taxi 

aangereden bij de receptie en wordt door Annelies naar het huisje gebracht. Nog een 

gezamenlijk kopje koffie en dan is het tijd voor Erminia om met het eten te beginnen. De 

slaapkamers zijn intussen ook al verdeeld zodat de koffers uitgepakt kunnen worden . 

 

 

 

Het diner bestaat vanavond uit penne met tomaten-groente-gehaktsaus en karamelvla met 

’grind’ chocoladestukjes (volgens Sander). Wij laten het ons goed smaken. 

Tijdens de medicatieronde blijkt dat niet alle medicijnen meegebracht zijn. Na veel heen en 

weer bellen kan Erminia samen met enkele gasten de medicijnen ophalen bij de 

huisartsenpost in Ede. Lang leve de TomTom. Annelies en de andere gasten genieten nog 

lekker lang buiten van het mooie weer, tot de anderen weer terug zijn. Het is deze avond 

meteen een latertje voor ons allemaal 

 



Zaterdag 15 juni 2013. 

 

Hiep hiep hoera  SANDER is jarig. 

  

Vandaag vroeg op, want de versiering moet nog opgehangen worden. Sander is een van de 

eersten en krijgt al gelijk de felicitaties 

 

Lekker met z’n allen ontbijten en onze lunchpakketjes maken. Daarna aankleden en nog een 

lekker kopje koffie met taart voor we op weg gaan naar Burgers Bush in Arnhem. Volgens de 

heren gaan we vandaag onze broers en zussen ontmoeten. De foto’s spreken voor zich. 



 

 



Zondag 16 juni 2013. 

 

Vandaag mogen we uitslapen na de enerverende dag van gisteren. Iedereen mag zelf weten 

wanneer hij komt ontbijten, maar rond negenen zitten we toch gezamenlijk hieraan. 

Sebastiaan gaat lekker uitgebreid douchen, voordat de rest in de douche mag, omdat hij een 

droge vloer nodig heeft om te beginnen. 

 Als iedereen zijn ochtendritueel heeft volbracht, gaan wij alweer richting Arnhem. Vandaag 

is het Sonsbeekpark aan de beurt. Een heel groot park waar ’s zomers allerlei activiteiten zijn 

en waar je heerlijk kunt wandelen en zitten. Ook mag je de eenden voeren, soms komt er 

een gans snoepen van je brood. Deze zondag zien wij een zwanenpaar met 2 jonkies, waarbij 

vaderlief een tiental ganzen op afstand probeert te houden van zijn vrouwtje en zijn kroost. 



 

 

Voor de liefhebbers een ijsje. Bij het bezoekerscentrum aangekomen genieten we van een 

lekker drankje en een praatje met de aanwezige gasten.  

Vanavond staat er een aspergediner op het menu. Aspergesoep, asperges met ham en ei en 

een toetje na. Daarna lekker buiten zitten tot de duisternis invalt. 

 

 

 

 



Maandag 17 juni 2013. 

 

Vandaag echt uitslapen. Het is vandaag echt rustdag. Erminia gaat vandaag met 1 gast 

boodschappen doen in Ede zodat we vanmiddag een echte zelfgemaakte vette hap krijgen 

bij de lunch. Geen ongezonde, maar met sla en heerlijk fruit na. 

 

1 van de gasten heeft vanmiddag een afspraak bij ’t Dorp in Arnhem, de rest blijft lekker bij 

het huisje rondhangen. De tijd vliegt voorbij. 

Vanavond krijgen we minestronesoep, boeren- en appelpannenkoeken.  

 

Daarna lekker naar buiten een wandelingetje maken en nog wat nagenieten van de rust. Laat 

in de avond voelt 1 van de gasten zich niet lekker en proberen we met warme melk en 

daarna warme thee de pijn in zijn buik te verhelpen. Toch de huisartsenpost gebeld en die 

komt halve nacht op bezoek. Gelukkig niets ernstigs. Wel een korte nachtrust voor 

sommigen van ons. 

 

 



Dinsdag 18 juni 2013. 

 

Vanmorgen toch maar een beetje rustig aan gedaan. De ontbijttafel lekker buiten gedekt in 

verband met het mooie weer. We hebben een heerlijke temperatuur buiten door de bomen 

voor ons terras. Bij het ontbijt ook onze lunchpakketjes gemaakt, want we gaan vandaag 

naar het Pluimveemuseum in Barneveld. 

Aan het begin een kleine rondleiding gehad en daarna zelf rondgekeken. Vooral het zelf 

vasthouden van de net geboren kuikentjes vinden we machtig mooi. Buiten hebben we 

alleen een paar foto’s gemaakt vanwege de extreme hitte die dag, de eerste tropische dag 

van 2013. 

 

 

 

 

Ons diner bestaat uit: kipfilet met te pittige champignonsaus (de kruidencarrousel schiet 

los), gebakken aardappeltjes, sla en rode biet à la Erminia. Ons toetje is stroopwafelijs met 

ananas. 

 

 



Woensdag 19 juni 2013. 

 

Vandaag zijn het Kröller-Müller museum en de beeldentuin aan de beurt voor een bezoekje, 

dus het wordt op tijd opstaan. De ontbijttafel wordt buiten gedekt, want het is al lekker 

warm. Halverwege het ontbijt moeten we naar binnen vluchten voor de regen, gelukkig 

heeft iedereen zijn lunchpakketje al gesmeerd. 

 

Vandaag vertrekken we met de regenjas aan naar de bus , maar voor we bij de ingang van 

het museum zijn is het gelukkig even droog en kan onze regenkleding in de bus 

achterblijven. 

 

 

 



 

 

Rond 5 uur verlaten wij het museumterrein en gaan via een ritje over de Hoge Veluwe naar 

de Voortse Herberg in Voorthuizen waar wij gedurende 2 uur kunnen genieten van diverse 

wokgerechten en lekkere drankjes. Ook voor de niet-wokliefhebbers is gezorgd in de vorm 

van diverse buffetten. De toetjes zijn beslist niet te versmaden. We hebben met z’n allen 

heerlijk zitten eten. 

 

 

 

 

Rond de klok van 9 uur rijden we weer huiswaarts naar Otterlo en genieten nog even na met 

een kopje koffie en een drankje. 

 

 



Donderdag 20 juni 2013. 

 

Vandaag gaan we naar Paleis het Loo in Apeldoorn na ons ontbijt. In Apeldoorn is het even 

goed kijken want de TomTom geeft een andere route aan dan de overal geplaatste borden 

die ons de weg wijzen. We kunnen vooraan bij de ingang parkeren ,want het is nog erg 

rustig. 

Wat een luxe, wat een rijkdom laat dit museum zien van ons vorstenhuis. Wij hebben die 

dag nog maar een beperkt gedeelte van het geheel gezien, omdat er maar 1 rolstoellift 

aanwezig is waar gretig gebruik van wordt gemaakt. Op de 1
e
 en 2

e
 verdieping moet je 

allemaal achter elkaar aansluiten zodat je niet echt de tijd krijgt om van de bijzondere 

stukken te genieten.  

 

 

Na de bezichtiging van het paleis hebben we nog een drankje gedronken en willen we de 

tuin nog gaan bezichtigen, maar de regen valt met bakken uit de hemel. Erminia krijgt 

toestemming om met de bus tot voor het paleishek te rijden, zodat wij niet zo nat worden. 

Vanmorgen hebben we gelukkig wel onze regenkleding in de bus gelegd. 

 

 



Met regen vertrekken we uit Apeldoorn en het is droog in Otterlo. Even lekker zitten met 

een kopje koffie en daarna alvast onze koffers zoveel mogelijk inladen voor morgenvroeg. 

Vanavond gaan we lekker vlakbij uit eten bij Het Zuiderzand, wel met de bus omdat er nog 

wat regen voorspeld is. We krijgen een 3-gangen menu voor een leuke jubileumprijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 21 juni 2013. 

 

Helaas het is weer tijd om naar huis te gaan. Iedereen is vanochtend al op tijd wakker voor 

het ontbijt en de lunchpakketjes voor onderweg. De laatste dingen in de koffer leggen , de 

kastjes nakijken, nog een laatste blik onder het bed werpen en de koffers mogen allemaal 

dicht. De begeleiding brengt hun spullen naar de bus. De bus wordt naar voren gereden met 

alle andere koffers op de zitplaatsen, terwijl de anderen te voet/per rolstoel richting de 

receptie van de Lorkenbos gaan. 

Bij de receptie staan al 3 taxi’s te wachten, de 4
e
 komt er aanrijden. Na het handjes en 

knuffels geven gaat iedereen op weg naar huis. 

 

Bedankt iedereen voor de gezellige week! 

Hopelijk tot zien op de reünie zaterdag 2 november 2013. 

Erminia & Annelies 
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