
 

Hemelvaartweekend Hoenderloo 26 tot en met 29 mei 2022.  

  
Op donderdag 26 mei ben ik samen met Jill naar Hoenderloo gereden.  
Iedereen was tussen 14.00 en 15.00 uur aanwezig. De bedoeling was om 15.00 
uur in te checken in het hotel maar helaas waren nog niet alle kamers gereed. 
Een aantal van ons moesten toch nog even geduld hebben. Laten we het 
houden op personeelsgebrek in het hotel met als gevolg dat het soms een wat 
chaotisch tafereel opleverde; dit werd later ook duidelijk met het bestellen van 
drankjes aan tafel en aan de bar. Wat wel leuk was is dat we min of meer in 
een soort van 
vakantiepark verbleven 
met hotelkamers die 
buiten waren gesitueerd. 
De planning was om 
15.45 uur een korte 
wandeling in de omgeving 
te maken en al lopende 
bleek dat het een 
ongelooflijk mooie 
omgeving is met 
gevarieerd bos, heide en 
zandverstuivingen.  
 

Na het diner (in buffetvorm) was er gelegenheid om met elkaar te gaan 
bowlen. 
Iedereen deed zijn best om flink te scoren maar de elektronische puntentelling 
liet het behoorlijk afweten. De scores klopten van geen kant en er was dus 
geen verliezer en geen winnaar. Maar gezellig was het zeker. 

Daarna nog een drankje aan de bar voor het naar bed gaan. 

  
Vrijdagochtend konden we ontbijten vanaf 
8.00 uur en tegelijkertijd ons lunchpakket 
klaarmaken.  
Deze dag was er geen horeca onderweg en 
een lunchpakket en voldoende te drinken 
mee was geen overbodige luxe. 
Loenermark en Imbosch zijn prachtige 
natuurgebieden. Het Imbosch maakt deel 
uit van het Nationaal Park Veluwezoom. 

Loenermark bestaat uit een heuvelgebied met bossen en heidevelden.  



Een gedeelte van de groep van Els heeft tijdens de wandeling tijdelijk afgehaakt 
om lekker te genieten van het uitzicht en is neergestreken in een mooi stukje 
natuurgebied, terwijl de andere helft een extra wandelingetje maakte zo dat de 
anderen zich later bij hun konden aansluiten. Anton en Louis deden een 
powernap onder een boom om daarna met 
nieuwe energie hun weg te vervolgen (Bij 
Anton was het resultaat van de powernap 
duidelijk merkbaar omdat hij later die avond 
als ‘stuwende kracht’ de meezingavond heeft 
begeleid).  
Margot die meeloopt in de groep van Edwin 
heeft die dag zelfs een wild zwijn gespot.  
 

Na het diner was het tijd voor de pubquiz in “de Fitnessruimte”. 
Er waren 6 teams bestaande 
uit 4 personen; de teams 
Lotojine, Spicegirls, Lamm, 
Pipo, Four Tops en Pub4 (in 
winnende volgorde). 
Els had vragen bedacht over 
de geschiedenis van Den Haag, 
het Nordic Walking en de 
Veluwe. 

De winnaars van het team Lotojine kregen een gratis trainingsles, de Spicegirls 
een gratis drankje en Lamm een zakje met lekkers. 
Hierna zijn we met z’n allen wat gaan drinken aan de bar en toen bleek dat 
Jeannette een aantal mappen had meegenomen met Nederlandstalige liedjes 
uit lang vervlogen tijden. Leuk om te horen hoe iedereen zijn/haar 
zangkwaliteiten uit de kast haalde en het hele repertoire mee zong. Misschien 
kunnen we nog eens een nordicwalkingachterdeduinenkoor oprichten ☺. 
  
Zaterdag werd het een “rondje Kootwijk”.  



De groep van Edwin zou vanaf 
het hotel vertrekken en de 
groep van Els is met een aantal 
auto’s vertrokken vanaf een 
ander startpunt omdat zij wat 
minder kilometers zouden 
lopen.  
Het voormalig zendstation 
“Radio Kootwijk” is een 
monumentaal pand met een 
bijzondere geschiedenis.  
Zowel de groep van Edwin als 

van Els reden na 
afloop van de 
wandelingen met de 
auto’s terug naar het 
hotel.  
Na het diner was het 
tijd voor line-dance 
onder leiding van 
Margot. In het hotel 
was geen ruimte 
voor handen en dus 
zijn we gaan dansen 
in de buitenlucht in 
het park bij het 
hotel.  
  
Zondagochtend was er voor de liefhebbers de “Vroege Vogeltocht”.  
Daarna ontbijten en voor 11.00 uur moest iedereen zijn uitgecheckt. 

  
Ik heb het heerlijke dagen gevonden met een leuke groep sociale en sportieve 
mensen, een mooie natuur en vooral veel gezelligheid.  

Els en Edwin heel erg bedankt voor het organiseren van weer een ongelooflijk 
mooi Hemelvaartweekend.  
Het was top! 

  
Nancy van der Houven. 
  
 


