Easyweek 2016
Maandag 11 juli, harde wind maar droog
Om half elf worden de vakantiegangers en hun begeleiders verwacht op de Dorpsstraat te
Broek op Langedijk. Louis is de eerste. Erna druppelt het gezelschap binnen. Vlak voor de
vertrekdatum komt Sauly met de OV taxi. Net op tijd. Waren we toch bijna weg zonder hem!
Vertrek keurig om halftwaalf volgens de planning. We lunchen heerlijk bij de Zingende
Wielen. Aardige bediening, blije gezichten. Iedereen heeft er zin in. Na de lunch rijden we op
ons gemakje naar ’t Akkertien in Vollenhove waar we iets voor vier uur aan komen. Druk met
kamers verdelen, beddengoed verdelen, installeren. Chris en Pim gaan met Karel en Nicole
boodschappen doen. Het is behoorlijk laat voor we klaar zijn met eten (pasta met rode saus,
toetje met aardbeien). Nog even wat uitbuiken en het spul naar bed. De leiding overlegt en
kletst na. We besluiten om toch maar morgen naar Emmen te gaan. De voorspelling is niet
geweldig maar het zelfde geldt voor woensdag.

Dinsdag 12 juli, buiig
We staan vroeg op en proberen het tempo er in te houden maar het is evengoed al bijna 12 uur
voordat we in Emmen aankomen. Tijdens de reis erheen rijden we verkeerd omdat de
tomtomdame wat onhandige informatie geeft. Dat is een geluk bij een ongeluk want daardoor
komen we later in Emmen en kunnen we een stortbui in de auto afwachten, wonder boven
wonder houden we het in de dierentuin droog, het dreigt wel enorm en als we terugrijden
wederom stortbuien die de rest van de dag blijven vallen.
We vermaken ons prima in de dierentuin Maar alles kunnen bekijken lukt niet. We bekijken
alleen de Serenga. Het nieuwe park is mooi van opzet. We genieten van stokstaartjes,
prairiehondjes, nijlpaarden, leeuwen, kamelen, zebra's neushoorns enz. We maken ook een
rondrit met een treintje over de prairie. Kamelen versperren ons de weg, er is een kleintje bij
en sommigen zijn wat aan het ruien, gek gezicht zo wat van die plukjes zwart haar. Ons
arrangement is super, koffie en thee in overvloed, een lekkere lunch en 15 procent korting op
souvenirs. Weer thuis eten we een restje pasta van gisteren en wat brood.
We hangen lekker aan de bar, de vakantiegangers genieten, zo gewichtig aan de bar.
Woensdag 13 juli, regenachtig
Wat een geluk dat we de dierentuin gisteren hebben gedaan, het weer is ronduit slecht. Pas na
het avondeten gelegenheid voor een kuiertje over het terrein.
We zijn dus veel binnen. De ochtend is om voor we er erg in hebben namelijk na het ontbijt
en de koffie is het zomaar 12 uur en tijd om even op stap te gaan. Het doel is Zwartsluis waar
we vis gaan eten bij een uitstekende viskraam. Erg aardige mensen, een parasol om onder te
schuilen en ons visje (broodje haring of kibbeling) te eten. Als Petra valt schiet de baas gelijk
te hulp. Hij bewaart voor ons de kruk die we hebben laten staan. Chris en Pim met Karel gaan
boodschappen doen en toch maar weer even naar Zwartsluis om de kruk te halen. We eten
redelijk op tijd om nog wat aan de avond te hebben. Erna een kuiertje over het terrein met
bijna de hele groep.
We spelen twee spellen bingo. Er wordt veel gesjoemeld. Nicole en Cock vinden dat naar
niets en spelen het spel uiterst serieus. Ieder eindigt met een leuk prijsje. Om elf uur brengen
we het spul naar bed, de nazit bij de bar is ditmaal alleen voor de leiding.
Donderdag 14 juli, regenachtig
Weer een regenachtige dag. We doen het rustig aan 's morgens. Ontbijten en koffiedrinken.

Om half twee zijn we bij Seidel voor de high tea. Een heel erg sjieke aangelegenheid met
meerdere gangen. Eerste gang een glaasje bruis met een bietenbitterbal. Heerlijk. Dan de
tweede gang. Op elke tafel twee grote spiegels. Een met vlees- en de ander met visgerechten.
O wat is dat smullen maar nog even plek houden voor de zoete gang. Weer een grote spiegel
met zoetigheid en daarnaast twee grote kelken met ijs.
Tot slot de vierde gang en dan is er eindelijk de thee hoeveel de meesten voor koffie kiezen.
Erbij weer een schaaltje met koekjes en andere snoepjes.
We hoeven erna niet meer te eten hoewel er toch vakantiegangers zijn die ons vragen wanneer
we nu eindelijk gaan eten.
We hebben bonte avond. Na de koffie en de thee met appeltaart van Karel rond de bar,
uitdelen van de medailles en drankje met zoutjes maar eerst nog een verkleedpartij van de
leiding die vervolgens gek gaat doen.
Vrijdag 15 juli, eindelijk mooi weer
Is de easyweek voorbij dan wordt het mooi weer! We staan vroeg op en na een restjesontbijt
snel pakken en wegwezen. We moeten er om 10 uur uit zijn en dat is dus aanpoten.
We halen het.
We rijden naar Van der Valk in Sneek en gebruiken daar de koffie. Even lekker rustig zitten
en oppeppen. Door naar een picknickplaats die we vinden bij de Stevinsluizen te Den Oever.
We zitten op een dijkje en kijken uit over het IJsselmeer en genieten van het mooie weer, de
meegebrachte sandwiches en een drankje erbij. Verderop staan twee dixi's voor wie hoge
nood heeft. Het zijn maar enkelen die dat aandurven.
We eten nog een ijsje in Middenmeer, een traktatie van Petra.
We rijden door naar de Dorpsstraat waar we om half vier aankomen. Iets te vroeg maar ook
de verwanten komen al snel.
Om half zes is iedereen weg, een prachtige week is weer ten einde. Op naar volgend jaar.
Lieneke Arkesteijn

