
 

M A N N E N W E E K 

BEERSCHEN  BAK 

 19  JULI T/M 26 JULI 2013  

   

ROLF –BAS –ROB- PIERRE-HERMAN-RUUD-LUDOLF-  HENK -THEO 



     Vrijdag 19 juli            

      Mannenweek 

Op het kantoor van Tendens komen 

tegen een uur Herman-Ruud-Pierre 

it Beneden Leeuwen  en Ludol,f ,die 

helemaal uit de buurt van 

Groningen komt. Tegen drie uur 

zijn we  bij den Beerschen Bak. Daar worden we verwelkomd door Rolf en zijn 

ouders. De bagage wordt in bolderkarretjes naar  bungalow  28 gebracht en 

daar staan de gebroeders Rob en Bas  met vader Sjaak.  We drinken wat en 

ieder krijgt een bed aangewezen. Op naar het zwembad naast de bungalow. 

Bas roept meteen :”Lekker!!!”   Ruud roept: “ Mannenweek” en toen allen: “ 

PROOST op de vakantie”. Sommigen gingen zwemmen met de badmeesters  

Ruud en Herman. Wat een plezier  hadden de broers :duikelen en koprollen in 

het water. Rolf met rollator ook naar het bad.” Ik heb a-b- c diploma, dus   aan 

de kant” .Theo en Henk zwemmen ook mee . Wat fijn !!!   

 

 

 

 

 



Na het zwemmen begint  Henk met koken. Op het menu staat bruine bonen-

rookworst en zoete stroop. IJs als toetje. Ruud zet de vuile boel in de vaat- 

wasser.  “Kom we maken een avondwandeling door het park “,zegt Theo. Zo 

komen we  in de speeltuin. Dat was lachen op de  trampoline- de wip-en het 

klimtoestel . Ludolf  liep te balanceren op de evenwichtsbalk. Dat ging PRIMA. 

Thuisgekomen gaat de TV aan en drinken we koffie met daarbij een lekkere 

koek. De  mannen modeshow  is ook leuk. Rolf-Herman-Ruud-Pierre trekken 

hun nieuwe Tendens shirt aan. Rolf is de theeleut. Ze willen maar niet naar 

bed,dus maar praten,buiten zitten en blijven drinken, “Het is toch vakantie!!” 

,roept iemand .Pierre en Rolf zijn de eersten die naar bed gaan. Voor de 

anderen gaan slapen klinkt nog een keer onze yell : Mannenweek!!!! Dat was 

dan voor de tiende keer deze dag. 

 

 

 



Zaterdag 20 juli           Varkensdag 

Vakantie!! “Uitslapen  mannen”! Het  ontbijt is buiten 

op het terras. Rolf is de theeleut van onze groep. Ruud zet steeds de vaat in de 

vaatwasser. Voor de koffie naar C 1000. Veel cola inslaan ,want het weer is 

zomers. Terug bij de bungalow koffie ,eierkoek met aardbeien. 

Hmmmmmm!!!  Dan maken we allerlei rare 

dierengeluiden om al vast in de sfeer te komen van de 

varkens  die we gaan 

bezoeken .Zeugen, 

beren  en biggetjes. 

Het waren er zo veel. 

Toch waren de paarden 

het liefst .Die lieten zich met gemak aaien. 

Op de terugweg gingen we op een terras 

zitten in het centrum van het mooie, 

gezellige en drukke plaatsje Eersel.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mannenweek ! Wat doen we dus. Mooie vrouwen en meiden 

bekijken. Maxima kwam even bij ons zitten. Henk ging op zoek 

naar een schoenwinkel en kwam met nieuwe sandalen terug.  

 

 

 

 

 

 

Terug op de Beerschen Bak veel pret in het zwembad.   Bommetjes leggen  en 

met de bal spelen. Henk kookte groente en tomatensoep met veel ballen. 

Daarbij salade en stokbrood. Ook de yoghurt en vla smaken ons.”Wie doet er 

mee  met jeu de boules”,vraagt Theo. Bijna iedereen speelt mee. Koffie met 

koeken en een thee voor Rolf. De TV  aan en kijken naar het programma:  de 

jongens tegen de meisjes. Dat  is weer lachen. Ruud vult de vaatwasser . Cola 

chips en verder rustig de avond doorkomen. Gaan  de mannen naar bed dan 

blijven  Henk en Theo nog even napraten over deze leuke groep mannen. 

Knorrrrrrrrrrrrrr !!!!   Knorrrrrrrr!!! …   einde van de varkensdag. 

 

 

 

 



Zondag 21 juli   Jaarmarkt Baarschot Zweet –Zwemdag 

Henk is een vroege vogel  ,helpt Ludolf met zijn steunkousen en kookt  eitjes 

voor het ontbijt . “Allemaal goed geslapen”? vraagt Theo. “Neen Herman 

snurkt”,zegt Ruud.  “Ik had een mot en muggen op mijn kamer “,roept Bas.   

Kom  op !!!  Mannenweek!!!  Korte broeken weer!!! We krijgen bij het ontbijt 

bezoek van Sjaak,vader van Bas en Rob. “Ik kom het zakgeld en pasjes brengen 

van de zonen”. “Blijf even thee drinken en tik een eitje mee”. Na het ontbijt 

gaan we kaarten kopen en schrijven. Dat is een heel werk. Na de koffie weg 

naar Baarschot. Daar is een jaarmarkt. Een paar honderd kramen ,waar allerlei 

spullen te koop zijn.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Ook een show van old timers-tractors - gereedschap en huishoudelijke,  leuke 

artikelen uit overgrootmoederstijd.   Lunchen doen we in de schaduw van 

enkele bomen bij de Mariakapel. Bas Rob en Ruud steken een kaars op en zijn 

20 tellen stil.  

 

 



Zonnecrème  op  neuzen- oren en nek ,dan weer verder lopen in de hete zon 

over de markt. De puf zit er niet meer in. We zoeken de schaduw op en dat 

wordt een terras. Hmmm!!!  Lekker die cola. Pierre –Ruud -Ludollf  - en Theo  

kopen een nieuwe zonnebril. Rolf vindt een prachtig schilderij van een Farao uit 

Egypte. Ruud een doosje met cassette bandjes. Ludolf , Rolf een mooi T 

shirt,Bas en Rob een puzzel. Herman weet niets om te kopen. We willen niets 

liever dan het zwembad  in. Ludolf laat zich drijven en we krijgen Herman ook 

in het water. De andere mensen in het zwembad doen met de mannen fun 

mee, Henk trekt zich terug en begint de piepertjes te bakken – erwten en 

bonen in de pan met de slavinken.  Pierre zet de toetjes op tafel. ‘s Avonds,Tv, 

tour de France , buiten koffie en jeu de boules. Ruud wordt kampioen en krijgt 

een medaille. . Met cola en chips sluiten we de avond met :”Mannenweek!” 

 

  



Maandag 22 juli    Dat gaat naar Den Bosch  toe 

Roekoe…roekoe… We worden niet wakker van onze 

vroege vogel ‘Henk’,maar van onze duif. Op de 

slaapkamer van de broers een hoop gekwek. Herman 

loopt als eerste naar buiten en roept :”Warm,warm!”. 

Na ontbijt en koffie met flinke koeken stappen we in de bus en rijden naar het 

transferium bij Den Bosch. Een pendel bus brengt ons naar de opstapplaats van 

de DIEZE vaart. Om drie uur vertrekt de boot voor ons. Even dwalen we door de 

stad heen en eten een tosti met een drankje.  

 

Jammer! Ruud durft de boot niet in.  Dat gewiebel is niks voor hem. Voor Rolf is 

er een lift. Wat is die boottocht door De Dieze mooi. We varen onder kerken-

pleinen en gebouwen door. “Mooie  uitzichten !! “roept iemand. 

 



De gids vertelt er ook bij en dat is leuk. Later terug in een snikhete bus naar 

C1000  en dan snel een plons en bom in het water .Fijn dat het zwembad zo 

dichtbij de bungalow is. Weer dolle pret met Arjan en zijn kinderen. 

 

Aan het begin van de avond gaan we naar een chinees restaurant. Een klein 

meisje Jannie kruipt bij de mannen op de knieën. Mama Chinees bedient ons 

en papa Chinees trakteert ons op een extra drankje. 

Komen we thuis dan gaat de TV aan en roepen we nog eens :”Mannenweek”!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Dinsdag 23 juli         Een tropische dag…….hittegolf” 

“Jullie moeten je scheren”,zegt Theo. Daarna is er een ontbijt. 

Pffff!! Pffff!!! Het is nu al warm. Vandaag moeten we het rustig 

aan doen en niet te lang in de bus zitten. Bij de koffie  een 

lekkere taart,traktatie van Herman. Mmmm  !!!!! Mannenweek!!!Na de koffie 

naar het mooie  plaatsje Oirschot. Leuke oude huisjes en een markt waar veel 

te zien en te horen is. We nemen de lunch op een terras.                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan gaan we eerst de grote, oude kerk in. Ruud  ,Theo en Henk vertellen. 

Bij het stadhuis maken we een groepsfoto.“Staan jullie even stil”,zegt de man.  

 

 

 

 



Na het kerkbezoek gaan we de winkels in .We willen toch wel iets moois kopen 

als herinnering aan de vakantie. Ludolf koopt een fotolijst .Pierre en Ruud een 

auto. Bas een luchtbed en DVD. Rolf ook DVD’s. Herman een hippe zonnebril. 

Er zijn geen winkels meer.”We willen zwemmen “, roepen de broers.Eerst 

C1000.Thuis gekomen is er rust voor ons allen of zwemmen. 

Henk zorgt voor een stapel pannenkoeken. Die lusten we wel. Pudding na. In de 

avonduren dollen in de speeltuin en dan TV en een zak chips 

Mannenweek!!!De auto van Pierre sjeest door huis en tuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 24 juli   Geen PSV  maar DAF  museum 

Voor de eerste keer in de vakantie ontbijten we binnen aan 

een lange tafel. Ruud helpt weer flink mee. Hij zet voor  

theeleut Rolf theewater op. Bij het 

ontbijt vertelt Theo dat de excursie 

voor PSV stadion altijd op een 

woensdag is. Speelt PSV op woensdagavond op eigen 

veld,dan vervalt op die dag de rondleiding voor 

bezoekers. We hebben dus dikke pech. Voor de 

mannen maakt het niet veel uit. Een bezoek aan het 

DAF museum kan zeker zo leuk zijn. Geen TomTom,dat 

wordt dus vaak vragen naar het museum. In de bus 

wordt geroepen:  “Iedere maf rijdt in een Daf”.Wat een prachtig museum. 

Allemaal glimmende,mooi opgepoetste 

vrachtauto’s,brandweerwagens,bussen,auto’s , legervoertuigen,ziekenwagen 

en race auto. We kijken onze ogen uit de kop. Rolf en Henk komen vast te 

zitten in de lift en Ruud durft die enge trappen niet op. We drinken cola en 

kopen leuke dingen in de DAF winkel.  

 

 

 

 

 



Op de terugweg langs C1000 .Vanavond spaghetti  en ijs als toetje. 

Natuurlijk gaan we met dit mooie zomerweer snel het water in. We hebben 

schik met alle mensen. Dan moe van alles, TV kijken, smikkelen en naar bed. 



Donderdag 25 juli       Het  Safaripark  

Ontbijt en koffie buiten. Maar dan als we in 

de bus zitten naar het Safaripark begint het 

te regenen. Boe!!! Mannenweek!! Zijn we door het draaihek heen en zijn onze 

kaartjes ingenomen,dan houdt de regen op. Gelukkig!!. We wandelen langs 

apen,gorilla’s,olifanten-zebra’s,antilopen-nijlpaarden,pinguins,flamingo’s, 

tijgers,leeuwen en nog veel andere dieren. Dan komen we net op tijd voor de 

roofvogelshow. Die was heel gaaf.   

  

 

 

 



Poeh ….poeh … wat is het warm vandaag. We zoeken een terras op voor de 

lunch. Frites,hamburger en cola. Lekker toch, niet? Na de lunch stappen we in 

een echte Safaribus en de chauffeur stopt vaak en weet veel te vertellen. 

Zes giraffen staan rond de bus en likken met hun lange grijze tong de ramen 

schoon.  Dat is lachen. Later gaan we nog de Safari winkel in om iets te kopen. 

Op de terugweg voor de laatste keer naar C1000 en dan ja…..  zwemmen. 

 

 

 



Als iedereen weer netjes aangekleed is gaan we  naar het mooie Oirschot. Op 

het plein bij de kerk is een avond braderie. Muziek,toneel,dans en zang .Er 

staan veel kramen met streekproducten waar we van mogen proeven. 

“Mannenweek!!! “,roepen we nog eens  luid op het plein .In het mooiste en 

oudste restaurant gaan we eten. We krijgen een rondleiding door de keuken en 

de kok is heel aardig. 

 

Wat was dat gezellig met z’n allen aan het eten rondom een tafel met veel 

lekkere dingen. Helemaal blij en voldaan wandelen we nog eens over het 

gezellige plein en dan naar de bus,die ons naar huis rijdt. 

 

 

 



 

De laatste avond duurt lang ,want er komen nog meer mensen om afscheid te 

nemen van de “MANNEN”.Arjan brengt al de Tendens vriendjes om elf uur ’s 

avonds naar onze bungalow en dan blijft het gezellig. De Tendens Vakantie 

Diploma’s worden uitgereikt en dan gaan Henk en Theo nog flink aan het werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 26 juli      Terug naar huis….dat is fijn 

Ontbijten doen we vandaag vroeg,Theo maakt lunchpakketten en we drinken 

de thee uit plastic bekers. De tassen en koffers worden ingepakt en in karretjes 

naar de bus gebracht. De mannen helpen geweldig mee. 

Bas en Rob worden door 

hun vader al vroeg 

opgehaald. Alle anderen 

stappen de bus in en 

worden naar Veenendaal 

gereden. Daar nemen we afscheid van elkaar nadat we een lekker bakkie koffie 

hebben gedronken. Rolf wordt door zijn ouders opgehaald. 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

 

Dan is de vakantie helemaal voorbij. Henk en Theo brengen de bus naar het 

kantoor van Tendens. Kijk nog maar vaak naar alle foto’s in dit verslag. Jullie 

waren allemaal heel gezellig en samen hebben we  een fijne vakantie gehad.  

Ga nog eens mee met een Tendens reis,misschien zien we elkaar dan weer.  

Groet van Theo. 
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