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Zaterdag 28 mei 2016 

Keurig op tijd arriveren alle gasten bij de ingang van Sterrebos van waar 

vanuit we vertrekken naar ons vakantieadres in Vledder. 

Chauffeur Harry staat al te wachten en binnen no-time verdwijnen alle 

koffers en rollators in de ruimte onderin de bus. Onze gasten stappen in de 

bus en we worden uitgezwaaid door de achterblijvers. Onderweg worden 

we nog even op een felle maar gelukkig korte regenbui getrakteerd, maar 

als we de bus verlaten voor onze koffiestop in de buurt van Apeldoorn is 

het alweer droog. 

 

Na de koffie vervolgen we onze weg naar het mooie Drentse land waar we 

omstreeks half vijf via de “winkelboulevard” Vledder binnenrijden. 

De chauffeur wijst ons nog even op het Chinees restuarant en de 

plaatselijke patatkraam, waar we kunnen gaan eten voor het geval we niet 

genoeg krijgen in ons hotel (grapje) en natuurlijk de “klerewinkel”, waarvan 

de eigenaar ons al hartelijk toezwaait. 

 

We worden hartelijk ontvangen door de mensen van Hotel Brinkzicht die 

ervoor zorgen dat alle koffers naar de juiste kamers worden gebracht en 

ondertussen genieten we buiten op het terras van een heerlijk kopje koffie. 

 
 



Om zes uur gaan we aan tafel voor het eerste culinaire diner van deze week. 

Na deze werkelijk voortreffelijke maaltijd wordt er in de grote zaal een 

lekker kopje koffie geserveerd en hebben we rustig de tijd om elkaar wat 

beter te leren kennen. 

 

Zondag 29 mei 2016 

Zondag is hier op het platteland nog echt rustdag dus we starten de ochtend 

met een lekker ontbijtbuffet waar we uitgebreid de tijd voor nemen. 

Voor degene die willen, is er na het ontbijt de mogelijkheid om deel te 

nemen aan een kerkdienst maar de meeste gasten kiezen ervoor om lekker 

buiten in het zonnetje te gaan zitten waar we rond elf uur een heerlijk kopje 

koffie aangereikt krijgen. 

Na een uitgebreide lunch vult iedereen op eigen wijze de middag in. 

Sommigen gaan lekker even rusten terwijl anderen ervoor kiezen om juist 

actief te zijn en een ommetje maken in de nabijheid van het hotel. 

 

 



                    

Na het diner en de koffie worden we in de zaal verwacht waar we onze 

hersenen aan het werk moeten zetten.We worden in groepjes verdeeld en 

krijgen een aantal quizvragen voor de kiezen die nog niet zo makkelijk zijn. 

  

We doen onze uiterste best en als je goed luistert hoor je sommige hersens 

kraken maar uiteindelijk levert elk groepje toch het blad met antwoorden 

in. We vallen als BrabantZorg niet in de prijzen maar we hebben wel een 

gezellige en leerzame avond gehad. 

 

Maandag 30 mei 2016 

Vandaag een vroeg ontbijt want we hebben een hele dagtocht op het 

programa staan en de bus vertrekt al om kwart over negen. 

Na een schitterende, zonovergoten route door verschillende Drentse en 

Friese plaatsjes met onderweg een koffiestop arriveren we rond de middag 

in Franeker voor de lunch. Hierna verlaten we Franeker en gaan op weg 

naar het stadje Harlingen waar we een bezoek brengen bij de Harlinger 

aardewerk en tegelfabriek. Hier worden nog met de authentieke technieken 

aardewerk en tegels vervaardigd.   

  

 



Eerst krijgen we een beeldpresentatie van dit bijzondere ambacht te zien, 

waarna we met eigen ogen kunnen zien hoe het aardewerk en de tegels 

gemaakt worden. 

 

 

 

Met klei als basis wordt door de tegelsnijder met een mes en een houten 

mal met in de hoeken spijkertjes een tegel op maat gemaakt. 

Na het drogen wordt de tegel voor de eerste keer gebakken en daarna met 

de hand overgoten met glazuur. Hierna wordt door een schilder met een 

dun penseel de stippellijn getrokken en daarna ingevuld met kleur. 

Vervolgens worden een aantal tegels tegelijk nogmaals gebakken. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 



Na deze demonstraties maken we nog een rondje door het winkeltje om alle 

unieke producten te bewonderen. 

Hierna hebben we nog even tijd om een stukje in de buurt te wandelen, de 

leuke winkeltjes te bezoeken of voor een verkoelend drankje op een terrasje 

waarna de bus ons weer terugbrengt naar Vledder waar het diner alweer op 

ons wacht. De avond hebben we vrij dus sommigen maken nog even een 

wandelingetje door Vledder of zitten nog lekker op het terras waarna de 

dag onder het genot van een drankje afgesloten wordt en iedereen zijn bed 

opzoekt. 

Dinsdag 31 mei 2016 

We starten de zonnige dag met een vrije morgen, waarin door enkele gasten 

de plaatselijke middenstand gesponsord wordt, door anderen van de natuur 

genoten wordt en sommige gasten lekker in het zonnetje op het terras gaan 

zitten. 

Na een uitstekende lunch in hotel Brinkzicht stappen we in de bekende bus 

om na een prachtige tocht door het Drentse land uit te komen bij “Huis 

Welgelegen” in het dorpje Koekanje. 

 

 
 

Dit huis is gebouwd in 1881 en in het achterhuis bevinden zich de 

paardenstallen. Op het terrein bevindt zich verder nog een mini-camping. 

Hier worden we op hartelijke wijze met koffie en koek ontvangen door 

Mieneke Bout, de gastvrouw van het bijbehorende blikken museum. 



 
Het museum is ontstaan na een zolderopruiming bij haar schoonouders, 

waarbij een aantal blikken met inhoud gevonden werd, waarmee de 

vezameling is begonnen, wat in 2011 resulteerde in de opening van een 

heus blikmuseum. 

 

 



De collectie bevat ruim 2000 hollandse merkblikken o.a. Droste, Douwe 

Egberts en Verkade. Als Mieneke weer een blik omhoog houdt kunnen de 

gasten feilloos vertellen wat er ingezeten heeft, chocola, koekjes, beschuit, 

koffie enzovoorts. Ze herkennen het allemaal. 

Na een aantal prachtige verhalen achter de blikken is het tijd om de collectie 

in het museum te gaan bekijken en voor degene die wil is er nog de 

mogelijkheid om een gratis blikje als souvenir mee te nemen. 

 

 

 

Na aankomst in Vledder is het weer de hoogste tijd voor het diner, 

aansluitend de koffie en dan door naar de ludieke bingo onder leiding van 

Auke. 

Als er door een gast “BINGO”wordt geroepen en deze is goedgekeurd, dan 

ontvangt men niet meteen zijn prijs maar mag men een keuze maken uit 

één van de vele hoofddeksels die aan de waslijn hangen. 

Is de lijn leeg dan worden de dozen met prijzen uitgestald en ontvangt 

iedereen de prijs uit de doos die correspondeert met het nummer aan de 

binnenkant van het hoofddeksel.  



 

 

 

De prijsuitreiking wordt tot grote hilariteit van de gasten door Auke van 

het nodige commentaar voorzien. 

De nummers leveren verrassende combinaties op: bij een zonnehoedje 

hoort bijvoorbeeld het pakket met picknicspullen, het hoedje van de 

koningin is goed voor een pakket met Wilhelmina pepermunt en het 

turkse hoedje levert een leuk koffertje op voor een verre reis. 

 

 
Na afloop zoekt iedereen weer tevreden zijn bedje op voor een 

welverdiende nachtrust. 

Hasta la Vista Alaaf!!!!!!



Woensdag 1 juni 2016 

Vandaag hebben we een lekkere vrije dag die iedereen naar eigen inzicht 

vult. Voor de een betekent dat een bezoekje aan een plaatselijk museum, 

voor de ander een wandelingetje en voor sommigen een dagje met de 

broodnodige rust. 

Na de lunch gaan we met een klein groepje geinteresseerden naar 

Frederiksoord waar we de Koloniehof bezoeken. 

 

 
 

De landbouwkoloniën zijn bedacht door generaal Johannes van de Bosch 

om de enorme armoede in Nederland na de Franse overheersing te 

bestrijden. Deze leefgemeenschappen die onder de Maatschappij van 

Weldadigheid vielen kenden zijn eigen voorzieningen zoals de leerplicht, 

verplicht ziekenfonds en ouderenzorg, zeer bijzonder in die tijd. 

We bekijken eerst een filmpje zodat we een goed beeld krijgen van de 

geschiedenis en het leven zoals zich dat in de koloniën afspeelde. 

 

 

 



We bezoeken de replica van het schooltje, nemen een kijkje in een originele 

koloniewoning, wandelen op ons gemak door de prachtige omgeving en 

rusten even uit in het zonnetje. 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We sluiten ons bezoek af met een drankje op het terras, waarna we weer 

met het busje teruggebracht worden naar ons hotel. 

Na weer een calorierijk diner en het vaste kopje koffie gaan we sportief 

aan de slag. We gaan op Drentse wijze sjoelen dus niet zoals we gewend 

zijn, maar met bijzondere sjoelbakken.  

 

 



 
Elke sjoelbak is voorzien van een “handicap” en aan ons de eer om de 

schijven toch door de sjoelpoortjes te krijgen en zo punten te scoren. 

Dit valt nog behoorlijk tegen, we krijgen het er warm van en zijn er de rest 

van de avond zoet mee. 

            

 
Ook deze avond wordt weer door Auke afgesloten met de prijsuitreiking.  



Donderdag 2 juni 2016 

Vandaag al vroeg uit de veren voor de dagtocht Drenthe. Na een mooie 

tocht dwars door het Drentse land maken we een koffiestop in Orvelte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna hebben we kort de tijd om nog even de sfeer in dit museumdorp te 

proeven en te genieten van de schaapskudde voor we weer in de bus 

stappen naar Gasselte waar we de lunch geserveerd krijgen. 



 
Na deze uitgebreide lunch vervolgen we onze weg naar het dorpje 

Westerbork waar we een bezoek brengen aan het museum van 

Papierknipkunst. In dit museum worden originele nationale en 

internationale papierknipkunsten gepresenteerd, waarvan het oudst 

bewaard gebleven knipwerk uit 1650 stamt. 

 
 

Door éën van de knipsters wordt een demonstratie gegeven en een aantal 

van onze gasten gaat de uitdaging aan om het ook zelf te proberen en koopt 

na afloop van het bezoek een pakket waarmee ze thuis verder aan de slag 



kunnen. Misschien dat we de resultaten van deze huisvlijt nog te zien 

krijgen tijdens onze jaarlijkse reunie. 

 

 
Na het diner brengen we de avond gezellig samen door in de zaal van het 

hotel. 

 

Vrijdag 3 juni 2016 

Onze laatste tocht alweer en deze keer gaat de tocht dwars door de bossen, 

door prachtige lanen en via gezellige dorpjes naar Heereveen. 

Hier worden we door onze chauffeur midden in het centrum afgezet, zodat 

we ons dicht bij de winkels en de gezellige terrasjes bevinden. 

Er worden nog de nodige inkopen gedaan, we nuttigen nog een lekker 

drankje op een gezellig terrasje en dan staat de bus alweer op ons te 

wachten voor de terugreis naar Vledder. 

Na het laatse diner van deze reis is het de hoogste tijd voor de beroemde 

bonte avond. 



 

  

 
 



 

 

Een avond vol muziek en sketches, gebracht door Auke en Chantal die de 

lachers al gauw op hun hand hebben. 

 

 

Tussen alle grappen door wordt er door de vele gasten volop gebruik 

gemaakt van de dansvloer en de avond wordt afgesloten met de polonaise 

en nog een laatste drankje. 



 

 
 

 



 
 

 
 

Het is al laat voordat alle gasten hun kamer weer opzoeken en gaan 

genieten van hun nachtrust na deze gezellige maar toch ook wat 

vermoeiende dag. 



Zaterdag 4 juni 2016 

Al vroeg aan het ontbijt, want om negen uur vertrekt de bus richting 

Brabant om alle vakantiegangers weer veilig thuis te brengen. 

Na nog een stop voor een lekker kopje koffie, aangeboden door 

BrabantZorg Reizen, vervolgen we onze weg en arriveren we rond het 

middaguur in Oss waar we afscheid nemen van elkaar. 

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde vakantie in het gastvrije 

Vledder, waar de weergoden ons zeer gunstig gestemd waren. 

 

We bedanken u als onze gast voor de gezelligheid en bijdrage aan de fijne 

sfeer en zien u graag op een volgende reis van BrabantZorg Reizen weer 

terug. 

 

 

Groetjes, 

 

Reisleiders, 

Helma en Margrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


