
Dinsdag 28 juni 2022 - Dag 4 Vakantieweek in Lunteren 

 

Margo opende deze keer met een verhaal over verbondenheid en zorg voor elkaar. Verhalen uit de 

Nieuwe Meerbode kwamen voorbij met o.a. de junior pramenrace, de jeugdraad en ‘de-dag-van-je-

leven stichting’ waarbij zorg en verbondenheid als vanzelfsprekend is. Net zo vanzelfsprekend als van 

een warm huis, veilig thuis. 

Na het ontbijt bleek al gauw dat het vandaag een heerlijke dag zou worden en de kussentjes voor de 

stoelen gingen direct naar buiten om te kunnen genieten van de zonnestralen. Een enkeling werd al 

ingesmeerd met factor 50. Na wat zonnebaden werd de koffie opgediend en werd in de 

deelmomentjes o.a. gesproken over het verband tussen de kleuren van ogen en je karakter. Zo staan 

blauwe ogen voor een sterk en krachtig innerlijk, terwijl bruine ogen echte leiders in zich hebben die 

knopen kunnen doorhakken en staan grijze ogen voor betrouwbaarheid. Ook heeft je favoriete kleur 

een betekenis. Zo is wit de kleur van gestructureerde mensen, rood de kleur van temperamentvolle 

mensen en blauw voor rustige, gezellige mensen. Ja, zo steek je nog eens wat op tijdens je vakantie!  

 

Na dit leermoment stonden enkelen al te trappelen van ongeduld om hun fiets te bestijgen. Een 

tocht naar beleefboerderij de Eekhoeve in Veenendaal stond op het menu. Rond 11:30 uur werd de 

aftocht geblazen terwijl de rest in het hotel achter bleven voor een relaxte ochtend met spelletjes, 

lezen of gezellig kletsen en uiteraard een lunch, dit keer met kroket. Wat een verwennerij. De fietsers 

daarentegen moesten het doen met een zeker niet minder smakend lunchpakket dat werd genuttigd 

in de tuin van Kasteel Renswoude, wat een mooi uitzicht… Daarna reden we nog langs de Grebbelinie 

om vervolgens in Veenendaal aan te komen. De hotelgangers volgden wat later en gezamenlijk 

genoten we van koffie/thee met een heerlijk schelpgebakje met fruit. Op het erf van de boerderij 



 
waren eenden, koeien, kalkoenen te zien, maar ook een grote moestuin en mooie pluktuin met 

allerlei inheemse planten. Wat kan de natuur toch mooi zijn! Na wat inkopen in de landwinkel werd 

het voor zowel de fietsers als hotelgangers die met enkele auto’s waren gekomen, weer tijd om naar 

huis te gaan en nog even te genieten van het heerlijke weer. 

 Na weer een hoogstandje op 

gebied van kookkunst was voor de 

avond een afspraak gemaakt met 

boswachter Rob, die ons meenam 

met een rondje Veluwe met zijn 

mooie flora en fauna. Zo kwamen 

diverse planten als silene, 

dovenetel en berenklauw langs en 

ook reetjes, edelherten en wilde 

zwijnen waren van de partij met 

als klapstuk de wolf. Een boeiende 

en leerzame avond. Rob werd met 

applaus bedankt waarna we samen 

het Wachterslied nog lieten 

klinken, zoals dat elke avond vaste 

prik is. En lang, heel langzaam 

werd de grote zaal weer leeg. Welterusten… 

 



 


