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Begeleiding: LENIE VAN ELTEREN               en   CATY BOEF 



VRIJDAG de DERTIENDE september  : 

Vandaag gaan wij als laatste groep van Tendens op zomervakantie en wel naar 

Volendam. Marian is als eerste op het kantoor in Arnhem. Henk en Cor zouden ook 

daar komen met de taxi, maar die was te laat. Dus met Caty achter het stuur vertrok 

de bus naar Veenendaal. Onderweg kreeg Lenie een telefoontje van Denise dat de 

mannen toch waren gearriveerd en of wij ze even uit Arnhem kwamen halen. Nu, 

graag gedaan hoor heren, we willen jullie er ten slotte wel bij hebben deze week. 

Inmiddels zaten ook Agnes, Rob en Wil in de auto. Tegen vier uur landen we in 

Volendam. Wil voelde zich eigenlijk niet zo goed en durfde ook de trap bij het huis 

niet op. Ze is uiteindelijk opgehaald en weer naar huis gebracht dat was veel beter 

voor haar. Jammer, want nu kon ze ook ons prachtige uitzicht op het IJsselmeer niet 

zien. Wat geweldig mooi was dat. We hebben eigenlijk twee huisjes waar ze 

beneden de muur er uit hebben gehaald en zo hebben we dus een hele grote kamer    

met twee keukentjes, haha. Om half zeven hebben we een grote zak patat gehaald 

met allemaal kroketten. Dat ging er wel in. We hebben ons geïnstalleerd en gekeken 

en geluisterd naar The Voice of Holland. Slaap lekker allemaal. 

 

  

 

 



ZATERDAG: Vanmorgen gaan Caty en Agnes naar de supermarkt om eten en 

drinken in te slaan. Met een lange boodschappenlijst en nog wat ideetjes van Agnes 

komt de boodschappenwagen wel vol. Dan alles zoveel mogelijk in dozen in onze 

bus en naar huis. Hier probeert iedereen zoveel mogelijk te helpen om de spullen 

boven te krijgen en dat viel niet mee. Dan na een heerlijk ontbijt gaan we richting 

Amstelveen. Het weer is trouwens omgeslagen en het lijkt wel herfst. Lenie speelt 

mee in een concert vanwege de opening van het culturele jaar. Dwars door en over 

de rondweg Amsterdam leidt ze ons naar het centrum. Wat een drukte was dat 

onderweg. Aangezien de bus niet in een parkeergarage past gaan we als groep uit 

de bus en zoekt Caty een plekje om te parkeren. Terug gekomen lopen we met 

elkaar dwars door een groot en vooral heel erg druk overdekt winkelcentrum. We 

horen muziek en zien een bandje spelen en een dame zingen. Ook zien we een 

terrasje met wat lege stoelen. Snel gaan we er zitten en krijgen we heerlijke warme 

chocolademelk met slagroom. Even later gaat Lenie vast naar het muziekgebouw 

en gaan wij met elkaar een sportzaak in en kopen drie van ons een regencape; 

Marian, Henk en Agnes. Nu kunnen zij ook tegen de regen.  

Tegen half drie komen we in de zaal waar het concert zal zijn en waar ze de eerste 

symfonie van Beethoven gaan spelen. Er wordt nog druk geoefend. Om drie uur 

gaat het beginnen. De dirigent heet ons welkom en laat iedereen eerst de 

muziekinstrumenten om de beurt aan ons horen. Lenie speelt op de pauken, wat 

een kabaal, haha. Het ging allemaal heel kindvriendelijk en de sfeer was 

ontspannen en de muziek mooi. Lenie bedankt !  Buiten is er ook nog van alles aan 

muziek op een groot podium. Inmiddels is het droog. We nemen terug niet weer de 

snelweg gelukkig, maar rijden dwars door Amsterdam en dat vinden we allemaal 

veel leuker.                                                                                                          

Tegen zes uur kwamen we in Broek in Waterland om in een pannenkoekboerderij 

uit eten te gaan. We konden het eerst niet vinden en hadden daardoor een prachtig 

ritje door het dorp. Wat sfeervol en romantisch. Het restaurant was best vol, maar 

gelukkig kregen we toch een plekje. Wat een keuze had je daar, heerlijk! Iedereen 

zocht wat anders uit en we hebben heerlijk zitten smullen 

     

 

 

                                             

 



 

   

   



 

ZONDAG: 

Na een beetje uitslapen en een uitgebreid zondags ontbijt liepen we naar het 

Palingsoundmuseum. Op een zolder was van alles te zien over de artiesten van 

Volendam. Marian kon haar geluk niet op, want zij is echt een groot fan van deze 

zangers. Speciaal deden ze daar voor ons de muziek aan. Dat was leuk.          

Hierna gingen we bij restaurant Pieterman op het Roompotpark een kop koffie 

drinken en we kregen daar heerlijk appelgebak bij. Niet te geloven, de zon scheen! 

  

  

  



  

Tussen de middag aten we op ons balkon de broodjes op die we bij het ontbijt al 
klaar hadden gemaakt. Maar niet lang, want de meesten vonden het te erg waaien. 
Het was wel even leuk voor een foto. ’s Middags gingen we naar Edam. Er was daar 
in het strandpaviljoen een optreden van twee verschillende popkoren nl. ”Stembent” 
en “Afslag Edam”. Het was er gezellig druk en gelukkig vonden we nog een tafel die 
vrij was. Er werden hele vrolijke liedjes gezongen. We kregen zo maar een hele 
schaal zoutjes bij ons drinken. Agnes scoorde zelfs nog een handtekening van een 
zangeres. ’s Avonds aten we rollade, bloemkool, broccoli, groentesaus, vleesjus, 
gebakken krieltjes en een Almhof toetje. Heerlijk! Agnes is gestart met het breien 
van een das. 

   

  



MAANDAG: 

Vandaag begonnen we met een kopje koffie bij ons restaurant Pieterman.        

Hierna gingen we op huizenjacht, op zoek naar Jan Smit. En ja hoor, we hebben het 

gevonden. Even allemaal de bus uit voor een foto. Voor het adres moet je bij Marian 

zijn , zij staat slap van het lachen haar Jan te roepen, echter tevergeefs, 

maaaaaaaaaaaaaaar om zijn hek vast te houden was al genoeg. Aan een of andere 

buurman vraagt Caty of hij Nick of Simon ook weet te wonen, want we wilden bij Jan 

op de koffie, dan bij Nick lunchen en bij Simon op de borrel. Nu we er tòch zijn . 

Maar eerst gaan we Volendam in, bij een “echte” fotograaf op portret in Volendams 

kostuum ! Staat het ons niet prachtig? Gelukkig mocht ik ook wat plaatjes schieten. 

Allemaal kregen we hier een mooie groepsfoto van mee naar huis.  

We slenteren op ons dooie akkertje door het dorp, eten een broodje paling of 

hotdog, bezoeken het Kaasmuseum en gaan vervolgens naar het Volendams 

Museum waar allemaal leuke dingen, een film en vooral klederdrachten zijn te zien. 

Tegen de weersverwachting in schijnt de hele dag de zon. We boffen dus. Ook 

hebben we ansichtkaarten gekocht om te versturen. Op de terugweg komen we bij 

het huis van die andere zanger, hij keek toevallig echt net uit het raam. Zie je dat 

wel? Marian had zich dus moeten omdraaien ! Haha. 

 

   



  

 

   

 

 

 

 

 

 



DINSDAG: Vandaag gaat het gebeuren, we gaan met de 

boot naar Marken. Dit is natuurlijk niet zo maar een boot, 

maar de enige echte Jan Smit boot. Natuurlijk moest de 

grootste fan even met hem op de foto, maar niet achter 

het hekje komen hoor . Er hangt een dreigende lucht en 

we hebben onze regenjassen aan. Het is een uurtje varen. 

Leuk. Na de landing direct naar de souvenirwinkel van 

Sijtje Boes. Nou, we hebben hier wel veel geld met elkaar 

uitgegeven. Tjonge jonge. Cor en Agnes kochten een 

mooi vest van Amsterdam. Henk kocht een speeldoosje. 

Marian juwelen. Alleen Rob hoefde echt helemaal niks.  

En er was zo veel te koop in dat winkeltje …………….

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnes denkt : “Wie de klomp past trekke hem aan” en zei: 

“Cheese” toen ik knipte . Hierna lopen we naar het 

klompenmuseum en krijgen daar een demonstratie. Henk 

mag alles even bevoelen en koopt een paar van die mooie 

glad gelakte in zijn maat. Trots! De huisjes op Marken zijn 

bijna allemaal zwart of groen, weet je nog? Ook gaan we 

hier het museum even in. Op de terugreis zien we hoe mooi 

ons huis aan het water ligt. Net als het huis van Nick.Wie er 

door zijn heg gluurt? Nee, we noemen geen naam.                       



  

   

   

 

  

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



WOENSDAG: Vandaag worden we alweer wakker met de zon, jippie! We gaan naar 

het park Sprookjeswonderland in Enkhuizen. We rijden door Edam en zijn verrast 

over dit leuke plaatsje. Het is rustig in het park. Als eerste rijden we ieder een rondje 

met een auto. Agnes probeert goed om op de rails te blijven en dat lukt ook nog.Er 

is zoveel te zien, te veel om te benoemen. Kijk en geniet maar van de foto’s en nog 

veel meer foto’s op de CD die je ook krijgt. Om half één is er een show in Kasteel 

Violinde. Het is net een musical en gaat over een prinses. Prachtig gezongen. 

Verder komen we bij Vadertje Tijd en de vier seizoenen. Ook lopen we door het 

kabouterdorp en zien daar allerlei sprookjes uitgebeeld. Dan nog een verhaal over 

de Suyderseemeermin, best wel spannend. We dronken ook nog iets op het terras 

en kregen een ijsje, dat hoort er bij in de vakantie. Het was een super leuke dag. 

Trouwens, Henk was  de enige die durfde paard rijden. Goed gedaan hoor. Oh jé, 

zie je die heksen foto? Wat een begeleiding, arme jullie. Terug gaf Lenie 

 

          

 

 

 

 

 

de tip om via de dijk van Enkhuizen naar 

Hoorn te rijden, zij kende dat van jaren 

geleden. Nu, wat hebben we genoten van 

deze prachtige route. Wel spannend om bij 

elke tegenligger met de bus òp de dijk te 

blijven. Caty heeft een paar keer even 

gestopt om vanuit de bus een foto te 

maken en zeg nou zelf, is het niet 

schitterend? Het lijkt net of we zo het 

IJsselmeer in kunnen rijden, maar we 

hadden geen badpakken mee, helaas. 



  

  

  

  



    

 

                                                                  

 

 

 

 

 



  

 



DONDERDAG : 

Vandaag gaan we voor de Historische Driehoek: met de stoomtrein van Hoorn naar 

Medemblik, vandaar met de boot naar Enkhuizen en dan met de N.S. naar Hoorn.

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 



LAATSTE VAKANTIEDAG: Tegen tien uur, na een lekker ontbijt vertrekken we naar 

Hoorn. Bij het station wordt de bus geparkeerd en gaan we via de lift naar boven om 

aan de andere kant weer naar beneden te gaan. De rails lag dus onder ons. De 

stoomtrein stond er al, maar eerst moeten er kaartjes gekocht. We vinden een 

wagon met houten banken, een tafeltje er tussen en houten bagagerekken boven 

ons hoofd. Om elf uur blaast de conducteur op zijn fluitje en vertrekt de trein. Het 

gaat niet ze hard en onderweg is er genoeg te zien. Er komt een karretje langs met 

allerlei drinken en lekkers. Agnes wil direct chocolademelk bestellen, maar die 

hebben we zelf mee. We steken de weg zelfs over, rijden door koolvelden en komen 

een klein half uurtje later in Wognum aan. Hier stoppen we een kwartiertje en 

mogen we de locomotief en het stationnetje bekijken. Wij blijven zitten en drinken 

onze chocolademelk op met een lekker stuk speculaas. Nadat we weer verder gaan 

komen ze nog langs met souvenirs en later komt er een echte conducteur in een 

ouderwets pak. Haha, helemaal leuk. Uiteindelijk zijn we 12.15 uur in Medemblik.  

Hier gaan wij dus de locomotief bekijken en Henk klimt er zelfs in. Zie je hem staan 

bij de kachel? Hij heeft vast nog nooit voor hetere vuren gestaan.  Iedereen gaat 

op het station naar het toilet en daarna lopen we even het dorp in, want half twee 

gaan we met de boot verder. Rob zet nog even een conducteurs pet op en denkt: 

“Die pet past ons allemaal!” Haha. We gaan als eersten aan boord en dan heb je 

ook de eerste keus van de stoelen en we gaan binnen voorin de kajuit zitten. We 

hebben een mooie tocht van anderhalf uur en komen zelfs langs het Zuiderzee 

Museum. Agnes en Henk nemen even het stuur over van de eerste stuurman. Recht 

zo die gaat ! Van iedereen maak ik hier even een portretfoto, met de zee op de 

achtergrond. Mooi toch?! Echt waar, het was een hele mooie tocht. Nu moeten we 

alleen nog van Enkhuizen naar Medemblik zien te komen en daar hebben we de 

N.S voor. “Waar zouden we zijn zonder de trein?” zeiden ze vroeger. Er staat al een 

trein en we vinden gemakkelijk een plekje. Weer een ervaring rijker. Twintig minuten 

later zijn we weer in Hoorn, waar onze bus staat te wachten, nog even en we zijn 

weer thuis. We nemen het laatste stukje dijk tot Schardam en moeten dan toch de 

dijk verlaten. Het was genieten met die zon op het water. 

’s Avonds gaan we lopend naar ons restaurant Pieterman. We hebben daar 

gereserveerd om eens uitgebreid te gaan dineren. We mochten zoveel lekkere 

dingen nemen als we wilden of op konden. Allemaal hele bijzondere en lekkere 

hapjes. Op de laatste bladzijde van dit glossy magazine kan je zien wat we met 

elkaar verorbert hebben. Het feest heeft drie uur geduurd.  

VRIJDAG:                                                                                                           

Laatste dag en tevens reisdag. Alles en iedereen gaat de bus in om naar huis te 

gaan. In Edam gaat Lenie alleen verder naar haar huis. Wij rijden naar Veenendaal 

en dan naar Arnhem. Alles is goed gegaan, jullie waren hele lieve gasten. Bedankt !   

Hartelijke groetjes en tot ziens. Caty Boef. 

  



                                                 

                                                 

   

                                                

  



                                                

                                                 

   

                                                

                                               

 



WIST JE…….. 

............dat tussen de buien door de zon schijnt. 

……….dat Rob héél veel heeft gelopen. Goed gedaan Rob ! 

……….dat we maandag macaroni met boerensoepgroenten, gehaktballetjes en                           

.           bruine bonen kregen en dat er eentje was die alle bonen eruit viste  ?   

……….dat Cor een prachtig cadeautje had gekocht voor een begeleidster. 

……….dat we drie keer bij het huis van Jan Smit langs zijn gereden. 

……….dat Henk dol is op de zangstem van Ivan Rebroff. 

……….dat we kussens hebben gescoord met Nick en Simon er op. 

……….dat we dinsdag konden kiezen; restje macaroni of krieltjes met                       

.           sperziebonen, hamburger, gebakken uitjes, tomaat en champignons. 

……....dat toen alles op kwam. 

……….dat de hazenslaapjes van Lenie haar jong houden. 

……….dat Cor een pop in Volendams kostuum kocht voor zijn zus. 

……….dat Caty haar tientje weg waaide en het ook weer terug werd geblazen. 

……….dat Agnes mooie cd’s heeft gekocht met accordeonmuziek. 

……….dat we vanuit ons huisje het mooiste uitzicht van de wereld hadden. 

……….dat er iemand bij Nick door de heg heeft gegluurd . 

……….dat het huis van zus J. van J. gespot is en zij getrouwd is met een J. 

……….dat ik hoop dat jullie dit snappen, hahaha. Jajaja. 

……….dat jullie met elkaar hele beste eters waren. 

……….dat Marian stapelgek op de Palingsound is maar geen paling lust. 

……….dat we ons niet verveeld hebben. 

……….dat het een hele culturele week was met veel muziek en musea. 

……….dat het rijden op de dijk van Enkhuizen tot Hoorn héél mooi was. 

……….dat als Henk aan die zwengel op de boot had getrokken, we in volle vaart      

.           achteruit waren gaan varen . 

……….dat we op weg naar “alles” we steeds langs het optrekje van Simon reden. 

……….dat ik hoop jullie weer te zien op de reünie of met een volgende reis. 

…….…dat we dan met elkaar naar de Mac Donalds gaan. 

……….dat jullie de groetjes van Lenie en van Caty een knuffel krijgen.                      
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