
Vrijdag 22 juli 

Eindelijk is het dan zover, we mogen weer met vakantie. Iedereen heeft hier drie jaar naar uit 

gekeken. En wat is het  spannend. Heel wat jaren zijn we naar De Glind geweest, bij Barneveld, maar 

helaas is De Glind nu gesloten. Gelukkig hebben we een nieuw onderkomen gevonden in Baarn. 

Iedereen is benieuwd hoe het daar zal zijn. 

 

Maar eerst de grote bus in. De bus in Noordwijk kwam lekker op tijd. Helaas stonden er wat mensen 

aan de andere kant van het voetbalterrein. Maar gelukkig kwam het toch weer helemaal goed. Toen 

op weg naar Sassenheim, de chauffeur wist heel goed hoe hij daar naar toe moest rijden. Ook in 

Sassenheim waren er weer veel mensen om ons uit te zwaaien. Iedereen weer de riemen om en op 

weg naar onze laatste stop in Hillegom. Toen we daar de laatste mensen op gehaald hadden, iedereen 

nog een keer zwaaien.  

Er is weer een mooi circuslied verzonnen, wat bij het thema van deze week hoort. Gezellig met elkaar 

gezongen en gekletst in de bus. We hoefden nu niet zo lang in de bus te zitten omdat de reis nu naar 

Baarn korter was dan die naar De Glind. 

  

 Twee begeleiders waren al vooruit gereden. Een in z’n busje met aanhanger en een met hun 

personenauto. Er was ook zoveel materiaal om mee te nemen. Een andere begeleider kwam met de 

trein uit Groningen en werd van het station gehaald. Deze drie mannen hadden alle spullen uit 

Sassenheim uitgepakt. Rond zes uur kwam de bus aan in Baarn. De foto’s waar de deelnemers 

zouden gaan slapen al op gehangen bij de slaapkamers, zodat we de koffers al in de kamers konden 

zetten. Het is wel even anders, er staan hier allemaal stapelbedden. We slapen met z’n zevenen in 

een kamer. We moesten snel de tafels dekken, zodat wij eerst konden gaan eten. Soep, gebakken 

aardappelschijfjes met doperwtjes en worteltjes en een ijsje of chocolade vla toe. Na het eten hebben 

de nieuwe deelnemers en begeleiders zich voorgesteld. 2 begeleidsters van voorgaande jaren zouden 

halverwege de week ook nog komen, maar helaas door ziekte thuis, gaat dit niet door. Na het eten 

hebben wij de slaapkamers opgezocht, om onze bedden op te maken en koffers uit te pakken. Het 

is wel even wennen, er is een “mannengang” en een aparte “vrouwen-gang”. We lopen heel wat 

keertjes mis, maar eind van de week weten we alles hopelijk goed te vinden.  

  

We hebben koffie gedronken met wat lekkers erbij. Sommigen gingen gelijk knutselen en anderen 

hebben nog even genoten van de disco. Na een laatste drankje zochten wij onze bedden op.  

  

Zaterdag 23 juli 

Beginnen op vrijdag betekent dat de creabea-zondag op zaterdag was, maar dat mocht de pret niet 

drukken. Ook dit jaar deden de heren een verwoede poging om de “wie maakt de langste slinger” 

wedstrijd te winnen, maar net als voorgaande jaren was dit tevergeefs… met een slinger zo lang als 

De Stulp groot is wonnen ook dit jaar weer de dames. De heren echter maakten een reuzenschilderij 

met als titel “circus De Stulp”.  

Verder werden clownsgezichten geplakt, mini circustenten gevouwen en rode neuzen gemaakt. Ook 

verrees buiten op het grasveld een heuse circustent (die er wat slapjes bij stond). Toen we zaten te 

eten kwam er een circusdirecteur zoekend binnen en al snel werd duidelijk wat er aan de hand was. 

Hij was al zijn houten haringen kwijt. Onze deelnemers zouden onze deelnemers niet zijn als ze niet 

met vol enthousiasme gelijk op zoek wilden gaan.  

Eerst de borden leeg daarna op zoek. Die avond nog niks gevonden, maar de verloren haringen 

waren het onderwerp van gesprek die nacht. Zelf waren ze er van overtuigd dat aan het eind van de 

week de haringen gevonden zouden zijn en de circustent van circus De Stulp er weer fier bij zou 

staan. Wordt vervolgd dus. De kop is eraf en we zijn klaar voor een geweldig weekje Baarn.  



Zondag 24 juli 

  
Wat een heerlijke dag vandaag! Prachtig weer. We begonnen vanochtend met een kerkdienst in De 

Stulp, de meeste deelnemers waren mooi verkleed in het thema “circus”, de dienst werd verzorgd 

door Berty. Wat een mooie dienst, iedereen deed zo leuk mee. 

Na de dienst natuurlijk koffie gedronken, nog even tijd voor de deelnemers zelf en daarna de lunch. 

Na de lunch kwamen Frans en Lucia op visite, wat gezellig. 

We hebben circusspellen gedaan, sterke man, jonglerende clown, een heuse waarzegster en nog 

veel meer. Daarna uiteraard de zwembaden en een watergevecht! 

De middag afgesloten met een lekker ijsje, even relaxen en daarna het diner. 

De avond was gevuld met een optreden van verschillende clowns, geregisseerd door een deelnemer, 

dat was heel leuk. Daarna was een deelneemster aan de beurt met een aflevering van “Goede Stulp, 

Slechte Stulp”, waarin van alles gebeurde, van een vermissing tot een huwelijksaanzoek, super leuk. 

Het publiek was bij allebei de optredens razend enthousiast! 

  

Koffie, limonade en wat lekkers, en toen natuurlijk disco!!!! Wat een prachtige dag vandaag. 

 

Maandag 25-07 

Uitje militair museum: 

Nadat de busjes gehaald waren in Amersfoort, konden we beginnen aan ons dagje uit. Een busje 

met 7 deelnemers naar het militair museum. Na een klein half uurtje rijden waren we er al. Uiteraard 

begonnen we met koffie met wat lekkers erbij. Daarna het museum in, wat groot en wat veel 

vliegtuigen, tanks en mooie dingen staan daar.  

En niet alleen de mannen vonden het leuk, ook de dames stonden met open mond te kijken naar al 

die oorlogsvoertuigen. Er waren ook mooie uniformen en voorstellingen over van alles. Het was leuk 

en ook leerzaam.  

Na het museum hebben we een broodje gegeten en hebben nog op het omliggende terrein 

gewandeld. Daarna zijn we naar het centrum van Baarn gereden en hebben we op een terrasje een 

heerlijk ijsje gegeten. Ja, en toen was het tijd om naar De Stulp terug te gaan. Het was een leuke 

en leerzame dag. 

  

Uitje zandsculpturen: 

Het tweede busje is vandaag naar de zandsculpturen geweest. We zijn begonnen met een lekker 
gebakje en wat te drinken erbij. De beeldentuin was erg leuk er was veel te zien van dieren tot 
ridders. 
Daarna met de puzzel op stap door de geschiedenis van Nederland. Van de jagers tot de 

watersnoodramp, de tweede wereldoorlog en de bevrijding en de koning met zijn gezin, teveel om 

op te noemen. We hebben een erg gezellige dag gehad en veel gezien. 

 

Uitje dierenpark Amersfoort: 

Het derde groepje is naar het dierenpark in Amersfoort geweest. Het was weer wennen om na twee 

jaar met elkaar op stap te gaan. Toen we het busje in gingen wisten de deelnemers nog niet waar 

ze naartoe zouden gaan.  

Na een aantal keer raden met wat hints kwamen ze een paar minuten voor we arriveerden erachter 

dat we naar de dierentuin gingen. Iedereen was enthousiast. Het weer was goed en vol goede moed 

gingen we naar binnen. Uiteraard begonnen we al snel met een kop koffie/thee en een stuk 

appelgebak. Het enige vervelende waren de vele wespen die ook wel zin hadden in een stukje taart. 



We hebben een hoop verschillende dieren gezien. Van leeuwen, olifanten naar mieren door een buis 

en stil wandelen door de dieren die in het donker leven. Na een heerlijke lunch halverwege hebben 

de rest van de dieren bekeken. Voor we vertrokken nog even langs de souvenirwinkel.  

Op de terugweg zijn we langs Soest gereden om nog te shoppen. Na een paar winkels en leuke 

cadeaus te hebben gekocht wilden we nog een ijsje. Helaas was de ijssalon aldaar gesloten, maar 

we laten ons niet kennen en hebben in Baarn een overheerlijk ijsje gegeten. Jammer genoeg 

wederom met het bezoek van een aantal wespen.  

Daarna huiswaarts naar de Stulp! Het was een gezellige dag. 

  

Thuisblijvers: 

Nieuws van het thuisfront… naast de eerste dagjes uit bleven er natuurlijk ook wat mensen “thuis”. 

Eerst iedereen uitgebreid uitgezwaaid. En ook nu weer probeerde begeleider Edwin zich stiekem in 

een van de vertrekkende busjes te verstoppen, maar net als voorgaande jaren lukte het hem ook in 

De Stulp niet.  

Gelukkig was het thuis ook erg gezellig. Na het uitzwaaien dronken we koffie, gevolgd door nog een 

paar reuzenschilderijen, T-shirts versierd, een wandeling om de omgeving te verkennen, lunch met 

broodjes kroket en ‘s middags werd alles wat in de ochtend nog niet af was afgemaakt. En er werden 

clownskoeken gemaakt voor bij de koffie in de avond.  

 

Avondprogramma: 

Na het eten werden we verwacht in de feestzaal. Daar stond het podium vol met van alles. Wat ging 

er komen… Clown Sander van Circus Salto maakte zijn opwachting. Grappen, grollen, goochelen  en 

buikspreekles. Lachen, gieren en brullen en alle deelnemers hebben genoten van de punt van hun 

tenen tot ergens ver boven hun kruin.  

Een deelneemster toverde met clown Sander een leeg blik vol met spekjes, Magic Michiel hielp mee 

met een act met metalen ringen en als laatste mochten begeleiders Karel en Berty op het podium 

komen voor een snelcursus buikspreken, tot groot vermaak van het voltallige publiek.  

Alle hulpartiesten vervulden hun rol met verve. Nadat de clown vertrokken was hebben we nog wat 

na gedronken en rond half elf vertrok iedereen moe maar ontzettend voldaan naar bed.  

 

Dinsdag 26 juli 

Uitje mini golf: 

Vandaag is een groepje naar de minigolfbaan geweest. Het spel had 18 banen, waarbij iedereen 

enthousiast mee heeft gedaan. De banen hadden verschillende soorten loopings en bochten, waar 

we ons doorheen hebben geslagen.  

Nadat we klaar waren hebben wij gewinkeld in het centrum van Soest waar verschillende deelnemers 

spullen hebben gekocht. Een deelneemster heeft bijvoorbeeld kaarten gehaald, want die wilde graag 

haar Kerstkaarten aanvullen. Er is o.a. een  dino en legodoos gekocht,  waar hij erg gelukkig mee 

zijn.  

Daarna hebben we een bakje koffie gedronken op het terras, sommigen hadden een gebakje en 

anderen deelden een gebakje, omdat we bijna gingen eten. Het was een zeer geslaagde dag en we 

hebben het allemaal erg naar ons zin gehad. 

  

Uitje Museum oude ambachten en speelgoed: 

Er is een groepje vol goede moed en gezelligheid vertrokken naar het museum voor oude ambachten 

en speelgoed in Terschuur. Omdat het heel dichtbij was reden we eerst nog even langs “de oude 

Glind” om te zien of het gebouw er nog stond. Het stond er en zag er nog precies het zelfde uit. 



Helaas was de Glindster dicht, anders hadden we daar een bakkie koffie gehaald. Maar gelukkig was 

er in Achterveld nog wel een fijn terrasje met veel soorten gebak en lekkere koffie.  

In het museum hebben we alles gezien en er was ook nog een extra expositie over Sesamstraat. 

Aan het einde van de dag nog even langs Soest voor het nodige shopwerk. De dag was zo vol met 

leuke dingen dat we zelfs iets te laat terug waren op de Stulp voor het eten. Gelijk aangeschoven 

aan tafel en tijdens het eten genoeg om over te kletsen. 

  

Uitje Binky Malkenschoten: 

Het laatste busje is naar Binky geweest in kinderparadijs Malkenschoten. Elk jaar weer zijn er 

deelnemers die daar graag naar toe gaan er is van alles te doen! We hebben heel veel dieren gezien: 

varkens, geitjes, alpaca’s, konijnen en nog  veel meer. Eén geitje vond ons zo gezellig dat hij met 

ons mee naar de Stulp wilde, maar gelukkig konden we hem weer achter het hek brengen.  

 

Een paar deelnemers waren heel dapper en gingen varen met de waterfiets. Dat was nog best zwaar 

trappen! Verder hebben we op het terras een heerlijk taartje gegeten met wat fris en daarna begon 

de show van Binky. We hebben enthousiast meegedanst met de leuke liedjes en zijn ook nog met 

hem op de foto geweest. Tot slot hebben we allemaal een leuk souvenir gekocht in het winkeltje, en 

daarna gingen we weer terug naar de Stulp waar we hartelijk werden ontvangen door alle 

thuisblijvers. We hebben veel plezier gehad, het was een feestje! 

  

Avondprogramma: 

Na een lekker diner een poosje uitbuiken en daarna was de muziekbingo. In groepjes aan de 

schoongemaakte tafels, goed luisteren naar de muziek en raden wie de zanger was, of hoe het liedje 

heette. En als je het wist dan kon je op het bingoformulier je antwoord aankruisen. Het was wel goed 

opletten. 

Na de bingo werd het in de muziekruimte donkerder en werd de muziek harder gezet. Allerlei 

verzoeknummers zorgden voor een polonaise, een groepsoptreden en vooral veel meezingen en 

blèren met de overbekende liedjes en deuntjes. Een echte discoavond aan het einde van een drukke 

dag en daarna was het lekker slapen. Welterusten. 

  

Woensdag 27 juli 

Uitje Spakenburg: 

Vandaag met 2 groepen zijn we naar Spakenburg geweest.  

In Spakenburg was de feestweek en dus was er van alles te doen. Door het hele dorp waren 

kraampjes waar je spulletjes kon kopen, zelfs in voortuinen bij mensen thuis. Er zong een 

mannenkoor en er was een soort klederdracht modeshow. 

Het was wel heel erg druk, dus nadat we koffie met appeltaart hadden gedronken zijn we via een 

rustiger route naar de boot gelopen voor een vaartocht naar de Eemhof. Daar weer wat gedronken 

en lekker ontspannen op het terras aan het water; waarna we weer terug voeren naar Spakenburg 

en onderweg naar de busjes zijn nog leuke dingen gekocht op de markt. 

Het was een gezellige zonnige dag geweest, dus werd de middag afgesloten met een heerlijk ijsje. 

Moe maar voldaan kwamen we weer terug in de Stulp. 

  

Thuisblijvers: 

De thuisblijvers van vandaag hebben een gezellige dag gehad met een leuk uitgezette speurtocht. 

De circusdirecteur was namelijk zijn hoge hoed verloren tijdens een zoektocht naar een houten haring 

van de circustent. De speurtocht liep door het bos met verschillende soorten opdrachten, met noem 



de namen van de verschillende begeleiders die mee zijn tot een rebus. Uiteindelijk is de hoge hoed 

gevonden en onderweg is er ook een houten haring gevonden.  

  

Uitje Binky Malkenschoten: 

Om half elf  gaat het laatste bus weg voor ons dagje uit. Pas in de bus verklapten we waar we heen 

gingen. De chauffeur stuurde het busje naar Malkenschoten. Daar aangekomen begonnen we de dag 

zoals elk uitje met koffie met gebak. Verschillende soorten muffins en appelgebak kwamen op tafel 

en iedereen maakte zijn keuze.  

In twee groepjes liepen we door het park om alles te zien en te verkennen. Het ene groepje koos 

het avonturenpad en het andere ging op zoek naar de paarden. De show van Binkie ging niet door 

maar in plaats daarvan was er een loterij. Vele mooie prijzen vielen er te winnen. Er waren 2 van 

ons groepje de gelukkige winnaars en sleepten mooie prijzen in de wacht. De loterij liep uit dus er 

was geen tijd meer om na het uitje te gaan shoppen maar gelukkig viel er in park winkel ook wat 

leuks te vinden. Moe maar voldaan gezellig in het busje terug. 

  

Avondprogramma: 

Toen we thuis kwamen zijn er blokjes kaas en worst gesneden voor de groep. En rond drie uur startte 

een gezellige karaoke show, waarin verschillende deelnemers liedjes hebben gezongen van Frans 

Bauer tot aan Justin Bieber.  

  

‘s Avonds hebben wij een memory spel gespeeld, waarbij vier teams het tegen elkaar opnamen. Om 

de beurt mocht er iemand uit de groep twee kaartjes omdraaien. Het beste team heeft gewonnen 

met wel 14 van de 40 kaartjes.  

Daarna hebben we de avond afgesloten met een disco waar door de microfoon nog mee werd 

gezongen met een liedje van K3. 

  

Donderdag 28 juli 

Uitje Kasteel De Haar: 

De laatste dag voor uitjes. Voordat we naar Kasteel De Haar in Haarzuilens gingen hebben we ons 

eerst allemaal verkleed in mooie jonkvrouwenjurken en de mannen in chique jonkherenjasjes, zodat 

we helemaal in stijl bij het kasteel aankwamen. 

Daar hebben we eerst op de binnenplaats koffie gedronken met een lekker taartje erbij. Daarna 

begonnen we met een speurtocht. Hierbij moesten in de vele kamers en zalen verstopte letters 

gezocht worden. Iedereen zocht goed mee en als er weer één gevonden was vulde Sebastiaan deze 

op de juiste plek van het antwoordformulier in. Intussen bewonderden we de prachtige kamers en 

luisterden we naar de verhalen die daarbij verteld werden. Zo hoorden we dat er vroeger geen 

normale toiletten waren in het kasteel maar een “plonsplee”, dat is een kleine uitbouw van de 

buitenmuur die van onderen open was met daarboven een plank met een gat erin. Als men dan 

daarop de behoefte deed plonsde het in de slotgracht…. Niet zo fris. 

 

De wenteltrappen waren soms wel een uitdaging, maar stap voor stap lukte het ons toch allemaal 

om deze af te dalen. Nadat de speurtocht klaar was en we binnen alles gezien hadden kreeg iedereen 

een mooi stickervel en hebben we buiten in de kasteeltuin in het zonnetje onze lunch gegeten.             

Jammer genoeg konden we in de kasteelwinkel niets kopen omdat er alleen gepind kon worden, dus 

we zijn hierna nog naar Hilversum gereden zodat een ieder die het wilde nog wat leuks kon kopen 

bij de Action. We hebben allemaal een leuke dag gehad. 

  



Dierenpark Amersfoort : 

Mark, Kimerley, Leanne, Tim, Jessica, Ron en Marissa gingen vandaag mee met Tineke en Ineke. 

Om half elf werden ze uitgezwaaid door de thuisblijvers. Na een half uurtje rijden kwamen ze aan bij 

de bestemming. Kimberley had iedereen al verteld dat we naar de dierentuin in Amersfoort zouden 

gaan. We hebben, uiteraard, eerst koffie met gebak genomen. De dierentuin was erg leuk en er was 

heel veel te zien. En het dinobos was wel heel spannend, we vonden het geweldig.  

  

Tja, nog even naar de souvenirwinkel waar heel wat knuffels van eigenaar wisselden. Het was al 

weer het laatste uitje en het was zeer geslaagd. 

  

De thuisblijvers: 

Na het uitzwaaien van de naar andere oorden vertrekkende groepjes hebben zijn er cakejes gemaakt 

met aardbei, slagroom en circusversiersel erover gestrooid. 

Hierna was het knutselen en buiten een spelletje spelen. ’s Middags heeft een deel van de 

thuisblijvers een wandeling door het bos gemaakt. We hebben gezocht naar mooie bomen, we zagen 

er zelfs een met heel mooie schimmels erop. Dat ziet er heel bijzonder uit. Ook nog een boom waar 

de bliksem was ingeslagen.  

Bij thuiskomst zijn er spiesen gemaakt voor het avondeten. 

  

Het avondprogramma: 

Tegen de avond, net toen iedereen wat honger begon te krijgen, werden de beide barbecues 

aangestoken. Dat had wat voeten in de aarde, maar toen de boel eenmaal brandde was er geen 

houden meer aan. De koks hadden het goed voor elkaar. Het vlees schoeide snel dicht, de patatten 

en stokbroodjes gleden de kelen in en zo konden we heerlijk genieten van alle lekkers. Een ijsje toe 

en iedereen zat vol. 

De laatste avond en dat betekent: De Bonte Avond. We hadden ons prachtig uitgedost, de sfeer zat 

er al goed in en geheel in het teken van het thema van deze week werd gezongen over het circus. 

Het plezier straalde er vanaf en het applaus was niet van de lucht. Toneelstukje, playback liedjes en 

dansjes werden ten tonele gevoerd en het publiek smulde. 

 

 Vrijdag 29 juli 

Het is weer afgelopen….. 

En dan is het vrijdagochtend, de laatste vakantiedag. Dat betekent dat we De Stulp weer netjes 

moeten achterlaten voor de volgende groep. Na het ontbijt mogen we onze koffers pakken, de 

bedden afhalen, de spullen buiten en in de grote zalen bijeen rapen en naar de auto en aanhanger 

brengen. 

Dat waren we bij De Glind niet gewend, maar in De Stulp moeten we alles zelf doen. En omdat we 

niet alles aan de leiding kunnen overlaten is het een mierennest aan werkende vakantiegangers. En 

ze zijn al zo moe, het was een drukke week. Een vol programma, lekker gegeten (vooral gebak, 

patat en ijs), maar gelukkig ook goed geslapen. 

  

Waar de leiding toch wat bang was voor het slapen op zalen, bleek dat ongegrond, iedereen heeft 

zich wat heet slapen betreft van z’n beste kant laten zien. Maar ook van momenten dat hulp werd 

gevraagd, dat men even zichzelf mocht zijn en tijdens de uitjes. 

  

En de leiding? Die had weliswaar een zware week, maar ze willen het voor geen goud missen. Het 

geeft een enorme voldoening om de deelnemers een onvergetelijke week te bezorgen.  


