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Wat was het weer gezellig met elkaar! 

 

Eerst was er de verjaardag van Rutger, ook 30 jaar 

geworden en wat een heerlijke taart… 

Dan waren er de lekkere etentjes met elkaar, ieder krijgt 

een eigen kookbeurt en dan is het lekker om met elkaar te 

eten. 

 

 
En de dames kunnen ook zo lekker knutselen met elkaar, hier zijn Annemiek en Charissa met 

een mooi kunstwerkje bezig!  

 
 
 
 



 
En dan was er de Duinenmars. 

Niet iedereen had zin om mee te 

gaan, maar deze vier hadden dan 

toch mooi een medaille verdiend. 

 

En dan, naast alle leuke 

"gewone"activiteiten hadden we 

lang gespaard en uitgekeken naar 

Funpop in Arcen, dus 29 mei was 

het dan zover, in de bus naar 

Limburg om te genieten van heel 

veel leuks. Onze speciale reporter 

Ellen maakte een mooi verslag: 
 

Vrijdag 29 mei 

Na een stevig ontbijt zijn we om 11.00 

uur vertrokken richting Arcen. 

Onderweg hebben we bij Tiel nog een 

boterham gegeten en wat gedronken. 

Om 14.00uur kwamen we aan bij het 

park Klein Vink waar ons paleis voor 

de komende dagen al op ons stond te 

wachten.  

 

Een groep had een rondleiding bij de 

bierbrouwerij Hertog Jan geboekt, dus 

die gingen gelijk door. De andere 

groep moest nog even wachten, dus 

zijn we lekker op een terrasje gaan 

zitten. 

 

Eenmaal in ons paleis hebben we alles 

opgeruimd en zijn we boodschappen 

gaan doen (in Duitsland! ) voor het 

avondeten dit weekend. Voor het 

slapen gaan zijn we nog een uurtje 

gaan relaxen in het thermaal bad. 

Heerlijk! Slaap lekker allemaal! 

 

Zaterdag 30 mei 

Iedereen om 9.00 uur aan het ontbijt. 

Gezellig! Na het ontbijt vertrekt er een 

groep naar de eerste dag van Funpop. 

De andere groep gaat naar Venlo, 

lekker shoppen en slenteren. Helaas 

werkt het weer niet mee. Harde regen, 

hagel en zelfs onweer zorgt ervoor dat 

het niet echt lekker is om op een groot 

grasveld te staan swingen of in de 

straten van Venlo rustig rond te kunnen 

lopen. Gelukkig hebben alle bewoners 

wel hun goede humeur mee genomen, dus gezellig is het nog steeds! 

Op Funpop was Nielson toch echt de sfeermaker! Hij nam zelfs heel even de zon mee! 

 



Zondag 31 mei 

Vandaag zitten we 

wederom met ons allen 

om 9.00 uur aan het 

ontbijt. Daarna gaan we 

eerst weer lekker het 

thermaal bad in. Deze 

keer maakt iedereen ook 

gebruik van een 

stoomcabine, kruiden-

bubbelbad of een 

massagestoel. Wat was 

dat genieten zeg! 

 

Er zijn nog een aantal 

bewoners die naar Funpop 

gaan. Zij hebben gedanst 

en meegezongen met 

onder andere Frans Bauer 

en Roy Donders. 

De overige 7 bewoners 

hebben ervoor gekozen 

om te gaan fietsen. We 

hebben in 15 km een 

rondje Maas gedaan. Met 

flinke wind en wat 

regendruppels zijn we 

door bossen, weilanden en 

een klein dorpje gefietst. 

Tussendoor hebben we 

geluncht bij een heel 

gezellig dorpscafeetje. 

Ook moesten we 2 keer 

met het veerpontje mee. 

 

Na Funpop en de 

fietstocht waren de 

meesten toch wel erg moe. 

Tijd om een 

 dutje te doen, muziek te luisteren of een boekje te 

lezen. Kortom, tijd voor jezelf!  

Om 19.00 uur werden we alweer verwacht in het 

restaurant om een lekkere pizza te eten met daarna 

een potje glowgolf. Ook dat was ontzettend leuk 

en gezellig! 

 

Maandag 1 juni 

Onze laatste dag alweer, wat jammer! 

Weer zaten we om 9 uur met lekkere verse 

broodjes aan het ontbijt. Lunchpakketjes worden 

weer gemaakt voor de terugreis. Snel hebben we 

met ons allen het paleis weer opgeruimd en zijn we vertrokken naar  een mooi gebied rond de maas. Daar 

hebben we eerst nog een wandeling van 6,2 km gemaakt door de bossen, langs het water en een haven. Als 

afsluiter hebben we nog wat gedronken met een gebakje bij een brasserie die gebouwd is in een dam. Wat een 

prachtig uitzicht! 

 

Rond 15.00 uur kwamen we moe maar zeer voldaan weer aan bij de KIP. Wat een leuk weekend is dit! 



 
 
Wat een schatjes zo op 

een rij, lekker met de 

voetjes in het water.. 

 

Op de onderste foto staat 

het gezelschap met een 

lekker hapje voor de 

neus… 

We bedanken de 

begeleiding voor de 

goede zorgen en 

gelukkig is alles goed 

gegaan.. 

Volgend jaar weer??? 

 

 
activiteiten de komende weken: 
9 juni  verjaardag van Ruben, 33 jaar geworden! 
26 juni  afscheid van Maarten en film kijken over Funpop 
27 juni bowlen voor de verjaardag van George 
11 juli verjaardagsfeestje van Simon, 32 jaar! 
 
 
Heb je ook leuke foto's of verhalen? Mail ze naar kranenburg@kpnplanet.nl 

 
 
 
 


