
Vakantie bewoners Olivier  

 

Eindelijk was het zover, het was de dag dat we op vakantie gingen ter gelegenheid van het 5-jarig 

bestaan van Olivier. En wat had iedereen er zin in! 

De koffers werden goed gevuld naar de gezamenlijke ruimte gebracht en de bewoners zochten de 

gezelligheid op van elkaar op de grote bank. Wat een leuk gezicht en veel geklets onderling.  

Er werd nog wat informatie aan de bewoners verstrekt door Mémelle zodat we goed voorbereid op 

reis konden gaan.  

Vervolgens werden de koffers ingeladen in de busjes waar we mee naar ons vakantieadres gingen.  

Iedereen ging naar de busjes toe en zocht een plaatsje. Ingrid, Ilona en Judith namen de taak op zich 

om te rijden. 

Een heleboel ouders stonden klaar om ons uit te zwaaien en om de laatste knuffels, zoenen, groetjes 

en wensen mee te geven! Veel vrolijke en enthousiaste gezichten en onder luid getoeter gingen we 

op weg. 

Onderweg was het heel gezellig, we zongen liedjes, er werd volop gepraat en sommigen kwamen er 

achter dat ze nog nooit in Duitsland geweest waren en stonden versteld van de verschillen met 

Nederland. Natuurlijk vroegen we ons af wat we tijdens onze leuke vakantie die inmiddels was 

begonnen, allemaal zouden gaan doen. 

De eerste stopplaats was Monschau, een leuk, oud plaatsje in Duitsland. Onder leiding van Christ en 

Hubert-Jan konden de bussen geparkeerd worden, dit was nog niet zo'n eenvoudig klusje.  

In een Duitse bierbrouwerij was voor ons een lunch gereserveerd, het was heerlijk. 

Vervolgens kreeg iedereen die het leuk vond een rondleiding door het bierbrouwerijmuseum. Wat 

een hoop verschillende bierflesjes stonden er! Vooral de megagrote fles was favoriet voor een foto! 

De eigenaar vertelde enthousiast op welke manier er daar gewerkt werd. Nadat we hier uitgekeken 

waren zijn we het stadje in gegaan. We keken hier rustig rond en genoten van het uitzicht.  

Patrick en Marjoleine werden een beetje door elkaar geschut omdat er kinderkopjes op de grond 

lagen. Onderweg kwamen we ook grote spinnen tegen op een muur waar Lorraine en Leroy wel van 

schrokken. Gelukkig waren ze niet echt! We namen (tijdelijk) afscheid van Elly, Judith, Christ en 

Hubert-Jan want zij gingen alvast de voorbereidingen treffen voor een goede aankomst in Holzheim. 

Er kwam een regenbui voorbij, maar we liepen toevallig op dat moment langs een terrasje zodat we 

hier konden proosten op onze eerste vakantiedag. Die Weisenbier smaakte goed!  

Op de terugweg kwamen we langs een glasblazerijmuseum met wat winkeltjes erbij, dit was erg leuk. 

We keken hier rustig rond want er was zoveel te zien. Harm vertelde enthousiast wat er allemaal te 

zien was, wat natuurlijk op film is vastgelegd!  

De groep stond al buiten maar moest wachten op Thijs en Ingrid want die hadden wat langer nodig. 

Vervolgens zijn we weer met de bus verder gereden met eindbestemming Holzheim. Hier stond ons 

mooie huis waar we de komende dagen zouden verblijven. Lorraine zei meteen: “Wauw dit is mooi, 

kan ik hier niet blijven wonen?” Bij aankomst hebben we wat te drinken genomen en zijn we het 

huisje gaan verkennen. De kamerindeling was gemaakt, alle bedden waren opgedekt, dus we konden 

zonder zorgen meteen naar 'onze eigen kamer' en even acclimatiseren.  

Elly had ondertussen een heerlijke maaltijd voorbereid en dat was nog niet zo gemakkelijk geweest 

want we misten wat 'power'! 

Na het eten zijn Harm, Marjoleine, Lorraine, Leroy, Thijs en Ingrid gaan wandelen in de buurt. Even 

een frisse neus halen en wat hout sprokkelen voor als we een vuurtje zouden stoken. Fijn zo'n 

heuvelachtig gebied als je dat niet gewend bent! Maar wat genoten we van het uitzicht! In de verte 

zagen we de lichtjes knipperen op de windmolens omdat het inmiddels al donker begon te worden. 

Marjoleine zei: "Daar wordt ik nou echt blij van!" en we wisten allemaal wat ze daarmee bedoelde. 

De anderen mochten zelf doen wat ze wilden, maar de meesten deden hun zwemkleding aan en 

gingen genieten in de jacuzzi en de sauna. Dat was heerlijk ontspannen joh!  

Iedereen was behoorlijke moe van de actieve dag. Daarom is er ’s avonds nog wat gepuzzeld, 

gelezen, gekletst en werden er spelletjes gedaan en daarna heeft iedereen zijn bed opgezocht. 



 

Dinsdagochtend werd iedereen verwelkomd door Guy, hij was al vroeg op en heeft gezorgd voor een 

lekker vers kopje koffie. Dat was voor velen een goed begin van de dag! 

Na een uitgebreid ontbijt en het smeren van een lunch hebben we buiten in onze grote tuin 

verschillende spelletjes gedaan. Onder leiding van Elly werd de dag sportief begonnen met 

ochtendgymnastiek.  

Vervolgens zijn we vertrokken naar het Wildpark. We hebben hier verschillende roofvogels gespot en 

een mooie natuurwandeling gemaakt. Na de lunch is er een groep in een treintje gestapt en heeft 

een gedeelte van het park op deze manier bekeken.  

Een andere groep is het park al wandelend/rijdend gaan verkennen. We genoten van het mooie 

uitzicht over de omgeving en wat hadden we mooi weer! 

Patrick heeft voor het eerst een meer en bergen gezien. De camera's werden vaak gepakt en er 

werden een heleboel mooie foto’s gemaakt.  

Deze middag was er een roofvogelshow in het park, er vlogen verschillende vogels vlak boven ons 

hoofd. Lorraine dook weg omdat ze dacht dat er een vogel op haar hoofd zou landen, gelukkig was 

dit niet zo. Jim probeerde de vogels in hun vlucht op de foto te zetten, maar ze waren veelal te snel 

om vast te leggen. Toen hij een tip kreeg hoe dit misschien gemakkelijker zou lukken, merkte hij dat 

het nu wel lukte om de vliegende vogels op de foto te zetten! 

Iedereen keek vol verbazing naar hoe de vogels vlogen, hoe snel ze dit deden. Jacqueline zei dat ze 

de roofvogels wilde aaien, maar dat hebben we maar afgeraden.  

Na de show, kregen we de gelegenheid om een echte roofvogel vast te houden. Wauw, dat was echt 

gaaf! En wat was deze vogel groot ! 

Iedereen wilde natuurlijk foto's hebben van hem/haar met de vogel. Alle camera's en telefoons 

werden gepakt om de mooiste foto's te maken! We leken wel de lokale paparazzi, maar het resultaat 

mag er zeker zijn! 

Op de terugweg moest er natuurlijk nog geshopt worden, Thijs kocht een gaaf shirt die in de zon van 

kleur veranderde. Lorraine wilde ook graag een shirt maar helaas was haar maat uitverkocht.  

Na een hele leuke middag zijn we weer in de bus gestapt en terug gegaan naar ons mooie verblijf. 

 

Bij thuiskomst ging iedereen weer doen wat hij wilde. De één ging puzzelen, de ander ging even 

rusten, anderen weer voetballen, kortom, even tijd voor onszelf.  

We droegen allemaal ons steentje bij aan het tafel dekken, vaatwassers opruimen, drinken 

inschenken etc. Echt wat een teamwork! En bij het complimenteren en bedanken van de bewoners 

zagen we bij iedereen een grote glimlach op hun gezicht verschijnen! 

Elly zorgde er weer voor dat we konden genieten van een lekker menu, vooral de Wienerschnitzel 

viel erg in de smaak! 

 

Na het eten werden de schouders er weer onder gezet en kregen we veel hulp. Des te eerder konden 

we gaan genieten van een leuke avond. 

Het was tijd voor een kampvuur want het was inmiddels al lekker donker geworden! 

De sfeer zat er goed in, onder leiding van Harm en zijn gitaar werden verschillende liedjes gezongen 

en er werd zelfs een polonaise ingezet. Mariëlle en Judith hebben brooddeeg gekneed zodat we 

vervolgens ons eigen brood konden bakken, heerlijk!  

Nog lang bleef het vuur aan en genoten we van de warmte en de gezelligheid.  

 

Voor sommigen werd het wat koud dus gingen we naar binnen en daar werden de spelletjes gepakt! 

Patrick, Ingrid en Jim speelden Uno. Thijs ging tekenen, Tijn pakte zijn puzzelboek, Hanneke ging 

chillen met haar Nintendo, Jacqueline ging kleuren, Harm ging binnen verder gitaar spelen en zo was 

het nog lang gezellig.  

 

Eén voor één werd iedereen langzamerhand toch wel moe en vond het tijd worden om lekker te 

gaan slapen.  



 

En toen was het was alweer woensdag! Goh, wat gaat de tijd snel als het leuk is en er genoten wordt! 

We werden wakker met een heerlijk zonnetje die op het huis scheen, dus tijd om op te staan!  

Na het ontbijt werden de buitenspelletjes gepakt en begonnen Guy en Mariëlle met het 

feesthoedenspel, Leroy en Jacqueline deden een gooi- en vangspelletje, Tijn en Thijs speelden 

badminton met grote tennisrackets, Elly klom op de schommel en de rest ging springtouwen.  

Ingrid dacht dat ze het erg moeilijk vond, maar ze probeerde het en het ging in één keer meteen 

goed! 

We probeerden zelfs om met meerderen tegelijk te springen, dat was moeilijk maar we gaven niet 

zomaar op. Paulien wilde kijken hoe lang ze het vol zou houden en wauw, dat kon ze lang joh! Goed 

uithoudingsvermogen hoor! Natuurlijk deed de begeleiding ook mee en alle pogingen werden 

vastgelegd! Wat een sportief en zonnig begin van deze dag! 

 

Hierna zijn we met de bussen vetrokken naar de watervallen van Coo. 

Het was wel even rijden, maar dat vonden ze niet erg en steeds bleek dat de sfeer onderweg, in de 

bussen goed en gezellig was! Ze keken hun ogen uit naar alle diepe dalen naast de weg en ook de 

weg die voor ons lag was heuvelachtig. Toen er een hoge berg kwam vroegen sommigen: "Kunnen 

we daar wel op komen", "Lukt dat wel Ingrid?”  en “Rijden we dan niet achteruit?" 

Met een grote glimlach, maar met geruststellende opmerkingen vervolgden we onze weg. 

Halverwege zeiden ze: "We zijn al kei hoog nu joh!" en bovenaan aangekomen was de verbazing nog 

groter natuurlijk! 

 

Voordat we begonnen aan de klimtocht naar de watervallen, zijn we op het terras geploft om te 

genieten van een heerlijke lunch. Je moet tenslotte een goede bodem leggen voor deze actieve 

tocht. Na deze lunch gingen we in twee groepen naar de watervallen, de één via het verharde pad en 

de ander via de trappen. Ook hier werden de camera's veel gebruikt en werd er geposeerd voor 

mooie individuele en groeps- foto's bij de watervallen! De weg naar beneden was steil en wat glad, 

toen we bovenaan stonden, vroeg Patrick zich af of het wel goed zou gaan, maar wat bleek, het lukte 

allemaal heel goed en bleek geen enkele moeite te kosten! Wat gaaf om zoveel water te zien vallen 

en wat ging dat snel.  

 

We zaten net weer in de bus naar huis in Holzheim en toen begon het hard te regenen. Jacqueline 

zei: "Wij hebben geluk", waarop Jim en Ingrid bevestigden dat het inderdaad gelukkig droog was 

toen we buiten waren! 

Bij thuiskomst waren Pauline, Hans, Annet, Mémelle en Marjolein aangekomen en die hebben 

gezorgd voor een lekkere barbecue. Echt vakantie,  het plaatje was helemaal compleet.  

 

Na het eten mocht iedereen weer kiezen wat ze wilden doen. 

De meeste jongeren hebben genoten van de jacuzzi, de sauna en de infraroodcabine.  

Jacqueline had het vanavond druk met een puzzel terwijl Hanneke, Guy, Marjoleine, Leroy en 

Marjolein het bordspel Carcassonne speelden. Leroy en Marjolein staan al gauw laatste, maar ze 

blijven hoop houden dat ze nog gaan winnen. Thijs pakte zijn tekenboek erbij en tekende een tijger 

na. 

Ingrid, Lorraine, Tijn en Jim speelden het spel  Make a brake en Patrick moedigde hen aan; ook een 

belangrijke taak. Voordat we het wisten was de dag alweer voorbij.  



 

Na drie actieve dagen hebben we vandaag besloten om het rustig aan te doen. De wekker stond wat 

later als anders zodat we konden uitslapen. Het is niet voor niks ook vakantie!  

Sommigen van ons waren al vroeg wakker, dat kwam omdat we 's nachts wakker zijn geloeid door 

een stelletje koeien die zich niet konden gedragen, ze waren vast vergeten dat wij nog lagen te 

slapen. Gelukkig was het van korte duur en konden we gauw weer verder slapen.  

Iedereen droeg net als de andere dagen zijn steentje bij om mee te helpen zodat we een lekker 

ontbijt kregen! Het ontbijt bestond uit verse broodjes gebakken door Annet. 

De jongeren genoten volop van al het lekkers op tafel en er werd volop gekletst met elkaar.  

 

Hierna kwamen de spelletjes weer uit de kast en deed iedereen lekker waar hij zin in had.  

De springtouw-competitie werd ook weer voortgezet. Paulien had het inmiddels goed onder de knie.  

Ondertussen zijn Ingrid en Ilona met de bus de omgeving gaan verkennen en hebben een leuke 

wandelroute gevonden om die middag te gaan doen. 

 

Nadat de lunch was gesmeerd zijn we hier naartoe gegaan en zijn we begonnen aan deze sportieve 

wandeling. De zon begon ook nog te schijnen, wat willen we nog meer? 

Onderweg was het tijd om de lunch op te eten. Op een mooie, open plek in het bos zijn we met zijn 

allen gaan zitten op een picknickkleed en lekker gaan lunchen. Heerlijk chillen zo met zijn allen op het 

kleed! De meest grappige spelletjes werden bedacht, maar de animo was er niet voor, ze vonden het 

al lekker genoeg om in de natuur te wandelen! 

 

Nadat we uitgerust waren hebben we twee groepen gemaakt, één groep ging terug naar het huisje 

en de andere groep zou wat verder gaan wandelen.  

We zagen de ene groep aan de andere kant lopen dus zwaaiden we naar elkaar. Onderweg kwamen 

we nog een adder tegen. "Niet te dichtbij staan hoor", zei Jim, "ze kunnen namelijk giftig zijn!" 

Hier hielden we ook rekening mee en maakten van veilige afstand foto's, want waar komen we die in 

Nederland nou tegen? 

We liepen verder en we wisten niet dat beide routes op dezelfde plek uitkwamen.  

Halverwege de route kwamen we elkaar weer tegen, wat toevallig. 

En wat doe je dan? Juist,  groepsfoto's maken op een mooie locatie in de natuur. We hebben veel 

zonnige plaatjes mogen schieten van de jongeren! 

En ja, dan moet het team ook op de foto, vonden de jongeren! Daar konden we echt niet onderuit! 

 

We zijn toen aan het eind van de middag samen weer terug gegaan naar het huisje.  

Bij terugkomst kwam Ingrid erachter dat er geen koeien meer de in wei stonden. “De koeien zijn 

opgeruimd“ zei Ingrid. Er bleek een koe dood te zijn, dat bedoelde ze eigenlijk ;-). 

 

Natuurlijk wilde iedereen graag een kaartje naar het thuisfront sturen, dus daar is toen tijd voor 

gemaakt. Iedereen deed zijn ding en genoot van de rust, het mooie huisje en de omgeving.  

Ondertussen bereidde Annet de maaltijd voor, dekten we met een paar man de tafel en konden we 

hierna weer genieten van het lekkere eten.  

 

Het was alweer de laatste avond dus de meeste jongeren wilden toch nog even genieten in de jacuzzi 

en de sauna. De andere jongeren gingen alvast wat spullen verzamelen, deden een spelletje, kletsten 

of deden iets voor zichzelf.  

 

Na een vermoeiende en actieve dag zijn we op tijd naar bed gegaan! Dit was ook wel nodig ;-). 



 

Helaas, het was alweer vrijdag. Tijd om naar huis toe te gaan, wat was  deze week snel voorbij 

gegaan en wat hebben we genoten!! 

 

Om 8 uur zat iedereen aan het ontbijt want om 10 uur moesten we immers het huis verlaten. 

Vervolgens was het tijd om de busjes vol te laden met alle koffers en tassen, als dat maar paste want 

wat hadden we veel spullen bij ons. 

 

Met veel hulp van sterke mannen en vrouwen waren alle kasten en kamers leeggemaakt en werden 

de busjes volgeladen.  

Dus we konden vertrekken richting Bocholtz. Hier hadden de ouders voor ons een hele mooie locatie 

gevonden waar wij konden gaan lunchen.  

Nadat we een half uur onderweg waren ontvingen we een telefoontje van Mémelle. Owjeej, wat was 

er nu aan de hand?  

Wat bleek, we hadden alle spullen zo goed ingepakt dat we het te goed hadden gedaan!  

We hadden zelfs de gehuurde douchestoel in de bus gezet. Oeps, dat was niet de bedoeling dus 

Annet en Ilona hebben de stoel gauw teruggebracht. Het was maar een kleinigheidje en we konden 

er hard om lachen. 

De anderen zijn alvast door gereden naar Bocholtz.  

Daar kregen we een lekkere uitgebreide lunch met soep, broodjes, diverse soorten yoghurt en 

zelfgemaakte jam.  

Na dat we gegeten hadden, zijn we weer de busjes in gegaan om door te reizen naar Moergestel.  

Onderweg viel het de jongeren op dat de Nederlandse wegen veel beter onderhouden worden, de 

verkeersborden er mooier uit zien dan in Duitsland en België en dat de natuur in beide landen wel 

mooier is dan in Nederland. Het uitzicht is daar mooier dan bij ons, was hun mening.  

 

Nog even getankt onderweg zodat we met een (bijna) volle tank weer in Moergestel aan zouden 

komen. Iedereen vond het ook wel weer fijn om thuis te zijn. 

Maar wat hebben we genoten van deze super vakantie!!!! 

 


