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slaap in deling
kamer 1
kamer 2
Martine,
kamer 3
kamer 4
kamer 5
kamer 6
kamer 7

: Sam, Ricardo, Eric, Edo, Robbert en Rob
: mandy, sabine. matlinde, Angelie, Jacqueline,
Judith Joanne, Bianca 1 nachtje
: Barbra. Paulien, Gillian, Carmen
: Remy, Marijke. Corina
: Harry B . Dirk - jan
: Jan S. Harry R
: Jochem, Cor, mark. Sebastiaan. Corstiaan.

Vrijdag 2 september 2011
We moesten om kwart over 9 er zijn bij de boet in hoogwoud op de parkeerplaats, we
waren ruim op tijd aan gekomen op de parkeerplaats om 9 uur. Toen gingen we de koffer
op in de aningwagen van Bert. En alle onze spullen bijna er op gezet en nog even
wachten op de rest. toen kwam de andere. Ik vragen aan Barbra en Paulien voor de auto
in deling en eerst in stanste zat ik in de auto van Jan schrama in de auto waar Judith
,Remy en ikke in zat. Maar madeline wou ruilen dus toen zat ik in de van Paulien. Marijke
.Samen met Sabine, Sam en ikke. Dat was natuurlijk hastikke gezellig. En Bianca ging
een nachtje mee op ruiterkamp. Dana kregen we in de auto een gele envelop en daar
moest we in de auto wat mee doen. En we kregen nog een kleine envelop en paar
kranten. Dana vroeg ik aan Barbra om te vragen als Ida nog mee ging maar die ging niet
mee. Die had last van haar nek en zei moest naar het ziekenhuis om foto`s te maken van
haar nek. En toen gingen we eindelijk naar Drenthe toe. Eerst nog iedereen kus geven.
Zwaaien en de auto nog even toeteren tot we weg waren en dan kan we eindelijk gaan
beginnen van onze ruiterkamp. En toen we op de snel weg was ging Marijke die envelop
pakken en open maken. Er zat een blad in met plaatjes en tekst er op. Er stond er op dat
we met deze kranten een papieren hoed moet maken in de eerste instantie wist ik niet
hoe ik dit voor elkaar krijgt maar Paulien ging ons helpen en toen ging marijke het na
doen en op eens kijk ik naar marijke en wist weer hoe ik het most doen en ik had een
hoed gemaakt voor Sabine en Sam want die vond het best nog wel moeilijk om een hoed
te maken. maar gelukkig was ik er nog om te helpen. Maar na dat we dat moesten toen
we nog meer dingen doen want op de papier stond nog meer dingen om te doen. En dat
in de auto overleggen toen we nog niet bij Heerenveen waren En toen we bij herenveen
waren op de parkeerplaats van de restaurant en hotel. Toen moesten we bij jan schrama
en Harry ruiterburg een roze plakkertje op hun rug plakken. Dat ze het niet zien dat wij
gedaan hebt. Maar het is gelukt bij ons. Toen gingen we met ze allen gezellig even bij
herenveen in het restaurant en hotel. Voor dat we bij herenveen waren moesten we de
hoeden op. En toen Even wat drinken. Dana nog paar minuten in de auto zitten toen
moesten we nog een uurtje bijna in de auto zitten. En toen moesten nog een opdracht:
dat was dat we de hoedjes op doen bij de manege want anders mocht je er niet in zijn.
En dat was de lasten wat we moesten doen. Dana waren we der eindelijk bij de manege
waren we moesten wezen en de andere waren er al behalve wij want wij waren als
lasten want wij kunnen niet harder rijden. Toen we aankwamen hadden iedereen een
hoed op en wij natuurlijk ook. Dana gingen we de spullen welke we in de auto hadden
even eruit halen en in de slaapkamers doen maar we moesten eerst kijken waar we
gingen slapen. En Sabine & ikke gingen even kijken en we moesten wezen op kamer 2 en
toen we dat allemaal wisten op welke kamer je sliept gingen we de koffers uit laden en
op onze bedden doen en Sabine & ikke sliepen samen naast elkaar. Dana moesten we
allemaal onze rijkleding aandoen en wachten op de lijst waar we op moesten rijden en
even later gingen we weer kijken en de lijst was er van ons allemaal en ik mocht weer op
Siglavy rijden met de stap.draf.galop groep mee rijden en ik had er zoo veel zin. Daarom
even kijken bij siglavy als die er ook zin in had maar die het natuurlijk ook zin om te
gaan rijden en even later voor dat we moesten rijden gingen we eerst even zitten en
even wat drinken. Daarna moesten we poetsen en op zadelen en gaan rijden. Na het
rijden de andere groepen. En toen douchen. En toen was het 8.00uur avonds toen gingen
we eten . en we eten Bruinen bonen en andijvie stamppot. En ikke had andijvie stamppot
gehad. En daarna moesten we waren kleding aan doen want we gingen rond 10.00uur
een avond spel doen. Ik zat bij Edo, Martin, Ikke,Eric,Sabine. Rob, Robbert in het groepje

want we moesten 4 dieren geluiden zoeken en 3 stink dieren zoeken. En we waren pas
rond 12.00 terug van de dieren spel. Daarna nog even drinken + zitten of je kan buiten
zitten en sommige gingen al meteen naar bed toen en voor dat we naar bed gingen ging
we eerst kijken op de lijst hoe laat wij moet gaan rijden en ik moest om kwart voor
negen gaan rijden.

Zaterdag 3 september 2011
Nachts om half 5 ging de brandmelder af. Harry R en Martin gingen kijken wat er precies
aan de hand was. En ik was klaar wakker . toen kwamen Martin weer terug. En Harry R
ging in zijn eigen kamer toe om te slapen. En toen wij weer lekker kunnen gaan slapen
was de brandmelder af gelopen en we konden weer rustig gaan slapen. We moesten om
8.00uur uit bed en om kwart over 8 aan tafel zitten. En om half 9 poetsen en om kwart
voor 9 rijden en ik was best lekker op tijd klaar en Edo was ook op tijd klaar toen konden
we eindelijk op het paard gaan zitten en toen komt grote marijke en die ging elke dag
met ons mee rijden want dat moest. En we waren met: Edo,Paulien,Harry B,Harry
Joanne. Grote marijke,Mandy,Sam toen mochten we eindelijk uit de bak en dan waren
we buiten en we liepen met ze alle op de weg naar de pad waren we moesten wezen. En
daar met de paarden in stap gelopen toen kwamen we in de nieuwbouw bij de
nieuwbouw links af richting de bejaardenhuis. En daar op de graspad gelopen en daar
eerst een stukje in draf en daarna in galop en de galop was natuurlijk het leukste.
Daarna kwamen me op de weg. Toen moesten we op de rondtonden rijden en de 2 afslag
rechts en op het fietspad rijden en daarna gingen we rechts af richting de graspad en
toen zagen we mensen met brandweer spullen om te oefenen en daarna gingen we
slalommen tussen de bomen en dan ging Harry b ze paard te keer en de paard van Sam
en de paard van mijn ging ook te keer en toen zei grote marijke we draaien rustig om en
dan proberen we het op de afstap van de weg en dat lukten bijna goed en toen tussen de
auto`s en bomen op de weg gelopen en grote marijke ze paard ging er een beetje van
door en mijn paard ook even later en Harry ruiterberg ze paard ook. En toen moest we
op een geven moment rechts af rijden en daar ging het een beetje goed en even later
waren we daar voor mijn en toen stukje stappen met de paarden en even later draven en
toen zei grote marijke we gaan ook nog galop doen en op een geven moment gingen we
draven en toen galop en Joanne ze paard deed raar en ven later nog een keer en we
moesten wachten en mijn paard loopt naar voren en dat moest niet toen een beetje
schrokken er van en toen zei grote marijke draai je paard naar achteren en toen ging het
weer veel beter dan eerst en even laten veder draven en toen galop en toen bij de weg
om over te steken en daarna draven en toen stappen en draven en naar recht en
overkant toe en weer rechts en draven en galopperen en toen waren we op een geven
moment moesten we overstekken en toen waren we er bijna en toen naar de binnenbak
en daar afstappen en de paarden naar de box en afzadelen en dan lekker douchen en de
andere vier groepen nog rijden en dan even liggen samen met Sabine en toen moesten
we voor 7.00uur omkleden in onze goede avond kleden en we kijken even later met ze
alle bij de tafels dat we middenleeuwen na moeten doen hoe die aan het eten doen en
we mochten niet met mes en vork eten en we moesten koude eten en dat moesten we
eten en dat was niet echt lekker en anders en aardappelen door gebakken en koude.
daarna moesten we rijstepap eten en dat was niet echt lekker en na het eten feesten en
ons lied zingen en daarna feesten en daarna prijs uitreiking en voor de prijs uitreiking
moesten we eerste zingen en dansen en dan zingen en dansen zingen en dansen en dan
prijsuitreiking en dan gezellig had marijke ze groep gewonnen en er was nog gekloot
vanavond en in de nacht toen 1.00uur op weg naar bed op de volgende dag,

Zondag september 2011
We moesten om half 9 eruit bed en we gingen om kwart voor 9 met ze allen
gezamelenlijk eten en toen gingen we ons verzorgen sommige andere warmen kleding
aan doen voor de huifkar en we waren zoo ver en de begeleiding had onze eten al
gemaakt en we moesten nog wel onze spullen pakken wat je mee zou willen nemen en
wat voor doende drinken mee willen mee nemen als je denk dat je er heel veel drost

nodig hebt. En toen moest we met ze allen in de zelfde auto`s van de heen weg in zitten
en op weg naar de mensen met de huifkar en daar waren we met ze allen aan gekomen
in de plek waar we moesten wezen en de eerste groep ging samen met de huifkar van de
groep twee want je moest met twee huifkarren samen rijden en we hadden vier groepjes
en ik zat ik zat in groepje drie met Edo. Jan schram, Gillian, Mandy, Remy, mark, judith
zaten wij in het groepje en op een geven moment mochten wij ook gaan en toen gingen
we samen me de andere huifkar welke met ons mee moest en toen op een geven
moment gingen we rijden en er ligt een tak op de weg maar we wisten dat de andere
groep dat had gedaan. Voor dat we weg gingen had we van Herman een paar vragen
voor onder weg gekregen en wij die maken en we moesten een lied maken en dat ging
ook best redelijk god na paar uurtjes rijden kwamen aan bij het dorpje de Orvelte
kwamen we aan en de andere moesten we zoeken maar die waren bij de weg aan het
lopen met de paard welke achter de kar moesten want hun kar was kapot en daar achter
was de huif kar van de andere groepje. Toen nog een keertje in de dorpje voor de plekje
zoeken voor de huifkar want we gingen een koppie doen. Toen gingen we een koppie
doen. Daarna gingen we plassen en ergens anders broodje eten met drinken en een
toetje. En daarna gingen we weer veder rijden met de huifkar en toen gingen we veder
rijden en toen even later. Gingen wij een grapje uit halen met de andere. Maar het ging
mis want er kwam even later een auto die heeft hem opgeruimt de takken en toen
gingen we het overnieuw proberen en toen was het gelukt. dat was best leuk en even
later waren we weer aangekomen en toen de huifkaren daar beregen. Helpen paarden
weg te halen van de kar en daarna helpen, toen bedanken, daarna in de auto zitten en
naar Westerbork naar onze boerderij.
En daar nog even wat gedronken en iets lekkers gehad. Toen alvast wat opruimen voor
morgen. En dat moesten we ook nog in onze kamer doen. maar nog niet alles opruimen.
Want morgen heb we ook nog spullen nodig. Want sommige mensen willen ook nog
rijden en de andere die niet willen rijden die moesten de alles schoonmaken of vegen of
de begeleiding helpen met dingen op te ruimen. Toen gingen we na het opruimen van
onze kamer klaar waren gingen we gezellig samen even wat eten, en wat zou het wezen
op onze laatste dag en het was: Patat. Kaassoufflé. Frikadel. Kroket maar je kan ook
kiezen voor iets vergatarie`s eten. En Paulien. Corina en marijke die wouwen liever geen
vlees van een dier en die krijgen aparte eten elke avond waar geen vlees in zit van dier.
En daarna lekker bij komen van de vakantie en toen nog na praten, en iedereen ging best
al lekker optijd naar bed en voor dat we naar bed gingen. Nog even een paar spellen
doen dat waren paardenringen. Race. Bekkers om gooien. En toen gingen we naar bed en
sommige mensen gingen later maar we lagen rond 11.30 in bed en sommige was even
wat later maar dat waren de begeleiding en die gingen nog even evalueren.

Maandag 5 september 2011
In de ochtend waren we op tijd uit bed om 8.30 uur want we moesten nog veel dingen
doen en sommige mensen moesten vroeger uit bed. Want die wouwen mee helpen met
de stallen uit mesten en die moesten om 8.00 uur uit bed maar die gingen pas rond
kwart voor 9 de stallen doen. Om half 9 tot half 10 kon je aantafel eten want dan kan je
eten en om half 10 ging het eten weg. Elke dag was dat zo. Daarna ging ik aan Harry R.
vragen als ik bij de stap, draf mocht en die ging kijken als dat kon. Maar hij zei misschien
niet. Maar even later was de lijst. En ik stond bij de stap. Draf toen kom ik me rij kleding
aan doen me cap pakken want ik moest als 2e van de groepen want we hadden 4e
groepen en ik moest om 12.15 uur poetsen en om 12.30 uur gingen we rijden. En er
waren ook sommige mensen die niet rijden en de andere die niet willen rijden die
moesten de alles schoonmaken of vegen of de begeleiding helpen met dingen op te
ruimen. Toen nog even drinken Toen kwam Herman even naar buiten toe en die zegt
welkom bij de uitreiking van de quiz en iedereen was er maar sommige ook niet want die
waren bezig met de koffers op te laden en dat waren Harry B. Bert. Jan schrama. Daarna
gingen ze de uitreiking op noemen maar ik weet niet meer de volgende. Maar ik weet wel
wie er moest zingen en dat waren de groep van Barbra. En marijke. En wie er gewonnen
had weet ik niet meer. Maar ik weet wel wat de winnaar kreeg. 2 zakken Snoep, toen
gingen we de spullen pakken uit de kamers. kijken als we nog iets kunnen vinden. En
natuurlijk kijken als het schoon is maar het was netjes en daar ging het ook kom. Om
alles netjes achter te laten. Daarna in de zelfde auto`s als de heen reis. En toen gingen
we rond 5.00 uur rijden en we waren we bij de boet rond 7.00 uur en bijna waren alle

ouders er. Maar nog niet alle ouders waren er want mijn ouders waren er niet. Even later
kwamen mijn ouders er aan. En toen alle begeleiding`s even een netjes een hand
gegeven en toen lekker weer naar me eigen huis toe.

Dit was onze mooie vakantie naar Westerbork in Drenthe.
Ik vind dit weer een geweldig Vakantie. En ik hoop jullie ook. Tot volgend jaar 2012

