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Dag 1 - maandag 10 juni 2013 
 
De buienradar belooft ons voor deze week fantastisch vakantieweer dus we gaan 
vol goede moed op stap. 
Annie was als eerste bij Tendens in Arnhem en we vertrokken op tijd richting 
Veenendaal waar Carlien en Pieter al stonden te wachten.  
Na een vrolijk afscheid gingen we richting de lichtstad Eindhoven waar Wannes al 
in blijde verwachting op ons stond  te wachten. 

Ons lunchpakket ging er wel in en 
daarna gingen we met volle magen 
richting Valkenburg. 
Wannes bracht ons op de hoogte van 
zijn kennis van het Chinees… heel 
leerzaam. 

Om precies vier uur reden we het 
Landal Kasteeldomein De Cauberg in 
Valkenburg op en wie zaten daar tot 
onze verbazing al achter een koel 
glas bier : Wilma met haar lieve schat 
Gerrit. 

Samen gingen we op zoek  
naar onze villa nr 110. 

 
 

Eerst werd de bus uitgeladen en 
daarna een lekker drankje. 

 
De kamers werden verdeeld en ieder 
ruimde zijn spullen op.

Deelnemers: 
 
Wilma Zee                   Gerrit van de Klip 
Annie Giesen                Pieter de Jonge 

Carlien van Adrichem  Wannes van der Schoot 

Reisbegeleiding :  
 
Heleen Holthuijsen 
Chris Rooijackers 



Zuidelijke gezelligheid in Valkenburg - 3 

 

Deze eerste avond besloten we al meteen om het 
restaurant de Zoete Zoen te bezoeken. 
 
De schnitzel was favoriet bij Annie, Carlien en 
Wilma. Wannes ging voor de saté en Gerrit, Pieter, 
Heleen en Chris smulden van het beroemde 
limburgse zuurvlees. De maaltijd werd bekroond 
met een heerlijk toetje: aardbeien-mousse, 
vanille-ijs en slagroom met geschaafde amandelen.  
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Voldaan gingen we weer terug naar onze villa waar we onze koffie en thee 
dronken. Met behulp van de accordeon van Chris hebben we gezellig samen 
gezongen en Pieter waagde zelfs een dansje met Heleen. 

Om tien uur 
gingen de 
eersten al 
naar bed en 
om half 
twaalf volgde 
de rest.       
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Dag 2 - dinsdag 11 juni 2013 
 
Het ontbijt was wat verlaat 
doordat de bezorgdienst niet 
had aangebeld. 
 
 
Met een gekookt ei, 
croissantjes, koffie en verse 
broodjes begon deze zomerse 
dag uitstekend.  
 
 
Annie at zelfs twee eitjes. De 
zonnebrand moest er al vroeg 
aan te pas komen. 
 

 
Op weg naar het Drielandenpunt in Vaals genoten we van een prachtig 
uitgestippelde route door het mooie golvende Limburgse landschap. Onderweg 
werd uit volle borst gezongen; vooral Wannes had een uitgebreid repertoire.  
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Bij de Wilhelmina toren trokken Pieter en 
Chris de stoute schoenen aan om deze toren 
te bedwingen. Zij zelf dachten dat het 367 
treden waren…, maar of dit waar is…??? 

 
 
Boven was het genieten van een prachtig 
uitzicht over de omgeving.  
 
De meegenomen lunch smaakte prima in de 
buitenlucht.  
 
Bij het Drielandenpunt ontmoette Pieter nog 
“landgenoten” uit Groningen. 
 
En natuurlijk werden er verschillende rondjes 
Nederland-Duitsland-Belgie gemaakt. 
 
Onze fotografe Heleen zag kans in al deze 
landen een foto te maken. 
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Bij hoeve De Eik in Epen genoten we niet alleen van een schitterend uitzicht maar 
wat misschien nog veel belangrijker was: van heerlijke Limburgse vlaai mét of 
zonder slagroom. 

 
Bosbessenvlaai werd gekozen door Wannes, Chris, Pieter, 
Heleen, Pieter, rijstevlaai door Carlien en Gerrit.  
 
Annie koos als enige appelvlaai. Wilma koos alleen een light-
drankje. 
 
Weer in de bus merkten we dat onze tocht inmiddels door 
(Franstalig) België ging: bij Moeder De Gans in Teuven gingen 
we weer richting Nederland.  
 
Mooie kasteeltjes hebben ze daar in Limburg. 
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In Valkenburg werden de kaarten en postzegels gekocht voor het thuisfront.  
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Dag 3 - woensdag 12 juni 2013 
 
Met een flinke omweg door zuidelijk Zuid-Limburg via Heerlen en Kerkrade 
belandden we bij ons doel van vandaag: het dierenpark Gaia-Zoo in Landgraaf. 
De vrolijke cd’s van Gerrit (oa Jan smit en De Alpentoppers) doen hun werk goed 
en bezorgden de bus met zijn passagiers een vrolijke reis. 
 

Over het dierenpark kunnen we kort zijn: een prachtig 
aangelegde dierentuin met een heel natuurlijke omgeving voor de 
(wilde) dieren.We hebben daar tot sluitingstijd rond gewandeld 
en bijna het hele park gezien. 



Zuidelijke gezelligheid in Valkenburg - 11 

 

Midden in het park was een restaurant waar we weer de overheerlijke Limburgse 
vlaai met koffie konden testen.  
Inmiddels worden we Tendens-kenners-limburgse-vlaaien.  
 

Vooral Carlien en Gerrit hebben zo hun 
eigen voorkeuren… maar ook de andere 
reizigers (en begeleiding !!!) lustten er 
wel pap van. 

 
Ondertussen was het prima 
wandelweer en de zon liet zich af 
en toe ook nog zien. Toch 
vertrouwde Annie het niet en ze 
heeft daarom de hele dag met haar parapluie gelopen. 
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Een leuke dag, wel vermoeiend, maar zeer de moeite waard.  
In het centrum van Valkenburg bij restaurant De Bistro genoten we na dit uitstapje 
van een welverdiend diner: het menu van de dag was favoriet bij Annie, Wilma, 
Wannes en Chris. Gerrit bestelde stoofvlees, Carlien genoot van haar frikandellen, 
Pieter en Heleen smulden van de saté.  
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De kaarten zijn gepost… het was wel 
zoeken zoeken naar een oranjeTNT 
brievenbus.  
 
Gerrit had gelukkig de scherpste 
ogen en ontdekte er een, verscholen 
achter een bouwkeet midden in 
Valkenburg.  
 
Hoe is het mogelijk, alle Greunigers 
zijn op reis: Pieter (uit Onstwedde) 
ontmoette in de straten van 
Valkenburg buren uit Groningen. 

 
Thuis in de villa werd er eerst gedoucht pas daarna werd er door de liefhebbers, 
bingo gespeeld met bingomaster Chris (hij heeft er een diploma voor !!). 

 
Wilma  won een fototoestel en een 
kompas.  
 
Wannes was de winnaar van een 
peperkoektrommel en een 
portemonnee.  
 
Gerrit won een sjieke zwarte pet en 
een lampje.  
 
Carlien was in haar nopjes met een 
rugzakje en een portemonnee.  
 
En Pieter was apetrots met zijn 
weerstation en een vakantie-
naaigarnituur. 
 
Om 11 uur lag (bijna) iedereen moe 
en voldaan in bed.  
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Dag 4 - donderdag 13 juni 2013 
 
Ai, het heeft geregend vannacht…  
Na het ontbijt richting Maastricht… het blijft bewolkt. 
Het is lang zoeken naar een parkeerplaats voor ons busje net buiten het centrum. 

 
Een wandeling naar de binnenstad want we wilden graag 
een rondrit door de stad met City Tours met daarna een 
boottocht over de Maas. Evenals bij GaiaZoo scoorde 
Heleen ook hier weer een mooie korting aan de kassa…. 
 
Op een bankje aan de Maasboulevard wordt eerst de 
meegebrachte lunch genuttigd. Daarna volgde in een 
knalgele oude Amerikaanse schoolbus een rit door de 

nieuwe en de 
oude stad 
Maastricht.  
 
In de verte 
zagen we nog net even het kasteeltje van 
Andre Rieu liggen maar zijn orkest hebben 
we niet gehoord.  
 
Na een uur lag de boot klaar om ons de 
stad vanaf het water van de Maas te laten 
zien. 
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Op de foto met de kapitein en dan in de 
stromende regen terug. 
 
Annie profiteert nu van haar 
weersvoorspelling en heeft als enige 
haar parapluie bij zich.Vandaag is ook 
de laatste mogelijkheid voor het kopen 
van souvenirs .  
 
We gaan eerst in het 
centrum van Valkenburg 
bij de Zotte Zus onze 
laatste Limburgse vlaai 
gebruiken.  
 
Heerlijk, hier kom je voor 
terug bij die zus. 
 
Gerrit denkt nog aan 
speelkaarten zodat we de 
laatste avond een paar 
potjes kunnen jokeren. 
 
 

Terug in de villa: 
borreltijd. Het avond 
diner is weer een typisch 
Limburgse 
aangelegenheid: 
Zuurvlees, gebakken 
aardappelen, erwtjes 
worteltjes en een luchtig 
toetje toe. 
 
Er wordt nog even 
meegezongen en gedanst 
op de bekende accordeon 
deunen van Chris . 
 
Op tijd naar bed want 
morgen is een zware dag. 



Zuidelijke gezelligheid in Valkenburg - 19 

 

Dag 5 - vrijdag 14 juni 2013 
 
Vandaag vroeg uit de veren… geen langzaam relaxt ontbijt maar een snelle hap uit het 
vuistje. 

 
Het afscheid van een vrolijke, zonnige, heerlijke, vlaai-rijke, doe-vakantie.  
Wilma en Gerrit worden in Valkenburg opgehaald. Wannes stapt in Eindhoven op de trein 
richting Goes. Pieter en Carlien treffen hun familie/begeleiding in Veenendaal en Annie 
wacht in Arnhem op het kantoor van Tendens op haar taxi   

 

 
Wij, Heleen en Chris, hebben genoten van alle vakantiegangers en de manier waarop zij 
deze dagen met ons hebben doorgebracht. 
 
Heel graag tot een volgende Tendens-vakantie! 
 
Heleen Holthuijsen 
Chris Rooijackers 


