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Waar vrienden--vrienden blijven! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fietsvakantie Zeeland 2018. 

 

Het is vandaag 29 juni en DE  vakantie van Tendens gaat weer 

beginnen. 

Vroeger begonnen met tandem vakanties en nu nog steeds fiets 

vakanties. 

Met een groep die al jaren samen fietst en elk jaar mogen we weer 

twee nieuwe rijders begroeten. 

 

Laten we beginnen met het voorstellen van de fietskanjers. 

 

Deze vrienden van Tendens, Frits en Marius zijn al 
jaren van de partij, zonder hen geen fietsvakantie. 
En weer zou het prachtig worden mag ik nu al 
vermelden. 
Frits zijn foto’s maken ook weer onderdeel uit van 
dit verslag. 

 
 
Ook dit jaar is Ben weer van de partij, hij heeft er 
zin in. 
Hij heeft zich voorgenomen om weer vele kilometers 
te maken en vooral veel bij te praten, dat is gelukt. 
Ben het was weer fijn om je mee te hebben. 
 

En dit is dan Jos, onze jongste deelnemer, vlotte 
babbel, razendsnel met zijn opmerkingen maar een 
goed en niet te groot hartje, het was wennen voor 
hem, in de oude mannengroep, maar een top gast. 

 
 
 
 



 
Als tweede nieuwe gast stellen wij Karel voor, 
helemaal uit Sittard gekomen en gewend om te 
fietsen, fiets gehuurd maar dat viel tegen hij is 
elektrisch gewend, extra trappen dus en het is 
gelukt!  
 
 

Onze Gerrit Jan wat zouden we zijn zonder hem, 
het ging net zij hij, want eten en zorg gaan voor 
vakantie.   
Wij en de rest zo blij dat hij er weer was. 
Onze schrijver elke dag van de stops en dergelijke. 
Ook van hem staan er weer foto’s in het verslag 
 

En dan tot slot, Michael. Ook een van de trouwe 
vrienden van de fiets, en ook dit jaar weer de 
voorrijder, planner en denker van de groep. 
Er zijn regels en daar MOET je je aan houden 
toch? 
Het was weer een feest om hem er bij te hebben. 
 

En dan heb je ook nog begeleiding nodig, voor de 
rust, het praatje de arm om je heen, of gewoon er 
even zijn. 
Annelies al voor de 7de keer met deze groep. 
Een geweldige prestatie. Ons Moeke. 

 
En tenslotte mocht ook Herman Siepe weer 
met deze groep mee, een eer en weer met heel 
veel plezier opgetrokken met deze kanjers. 
Elk jaar spreken we af dat we volgend jaar weer 
mee gaan mits de gezondheid het toelaat. 
 



Wat is het goed en gezellig om iedereen na een jaar weer te zien, 

stralend en met erg veel zin. En toch ook weer spanning. 

Ouders die blij zijn dat hun kind, want dat blijft het altijd natuurlijk 

“je kind”, weer met vertrouwen afgeven wordt voor ’n week vakantie. 

Met z’n allen gaan we er weer voor. 

 

 

 

 

En zo mag je de eerste foto laten maken om te vertrekken. 

 

 

 

Dit jaar maar twee deelnemers, 

GerritJan en Michael die vanuit het 

vertrek mee gaan, de rest pikken we 

onderweg op. 

 

 

De reis was lang van Arnhem via Veenendaal, Marius en Jos stonden 

hier te trappelen. 

In Breda mochten wij kennis maken met Karel bij het station.  

En dan door naar Burgh Haamstede, op Schouwen Duivenland 

 

Veel file leed en half Breda opengebroken en een DomDom die niet 

aangaf wat wij graag wilden. 

Dus dik een uur later op het park maar een prachtige vakantie om 

daar onze laatste vrienden te begroeten Frits en Ben. 

Zij hadden de koffie al ruim op en 

het park bekeken. 

Een 12 personen huis, heerlijke 

slaapkamers en 3 badkamers. 

Prachtige woonkamer en drie maal 

tv, waarvan 1 op de kamer van Ben. 

- 



Men was moe, dus het werd patat met een kro-fri-sou. (wat is 

dat????) 

 

Altijd goed, en na een gezellige maar 

zeer rustige avond op tijd slapen en 

morgen gaat het echt starten. 

Michael en Gerrit Jan hebben weer 

een mooie route gepland en dus tot 

morgen, Welterusten allemaal……….. 

 

 

 

 

 

Zaterdag 30 juni,  
 

Iedereen eruit en dat ging even 

moeilijk. 

Nu al????? Ik lig er net in en ben nog 

niet uitgeslapen. 

Dat is maar goed ook want anders kon 

je je bed verkopen. 

HHHHHaaaa een flauw grapje nu al 

van Herman. 

 

Dus eerst eten, dit doen en ook nog dat, wie het weet mag het 

zeggen, brood halen voor het ontbijt en de lunch en wat bleek na het 

ontbijt, al het brood is al op.  

Geen lunch brood, ja Annelies 

het zijn eters, moest je 

weten! 

Dat werd dus tussen de 

middag naar de Spar en 

lekker picknicken ergens 

buiten in de zon.  



Over de zon gesproken……we mogen niet klagen het is warm en bijna 

geen wind. 

Veel zonnebrand gaat op de lijven en toch is iedereen 

flink verkleurd. 

We hebben vandaag ons best gedaan, de weg kwijt 

natuurlijk want de leiding, lees Herman, kan geen kaart 

lezen!!!!! 

Uiteindelijk gewoon de tocht afgemaakt en we mogen vandaag 50 km 

fietsen bijschrijven. 

 

Genoeg geschreven over deze dag dus eerst maar een serie foto’s van 

de dag. 

 

Zal wel 

Goed  

Gaan… 

 

 

 

 

 

 

 

Zo de eerste kilometers zitten er al op 

dus tijd voor een actie foto. 

topoverleg 



De vaste achterhoede voor deze week, 

maar de eerste zullen niet altijd de 

laatste zijn of andersom…… 

 

De echte grote mannen zaten heerlijk koffie te drinken, even 

overleggen. 

Lekker genieten van de natuur en onze Jos ging even gestrekt want 

hij had al 12 kilometer gefietst, knap kerel. 

En weer verder naar de 

kust. 

 

 

 

 

 

 

 



Zo, na een lange dag zijn we 

met 50 kilometer achter de 

wielen weer thuis. 

Soms was het even afzien, 

maar ja we komen om te fietsen toch? 

Iedereen thuis even uitrusten en daarna heerlijk uit eten bij de 

Italiaan. 

Heerlijk gesmuld en een toetje, ijs om te smullen. 

Iedereen een grote bak ijs en slagroom enz… 

behalve Gerrit Jan. 

Hij had een menu met als toetje ijs! 

Het bleek een erg klein kartonnen doosje te zijn 

en je had zijn gezicht moeten zien.  

Zo teleurgesteld……..sip kijken en hij kon geen woord uitbrengen. 

 

 

 

Thuis nog koffie en daarna iedereen naar bed. 

Het was erg warm binnen. TRUSTEN ALLEMAAL 

 

 

 



Zondag 1 juli.  
 

Vandaag is de route weer gemaakt door het vaste trio Michael. 

Gerrit Jan en Herman. 

Neeltje Jans is het hoofd doel voor het kijken en het info centrum. 

Indrukwekkend om te zien. 

Vandaag tweemaal over de afsluiting gefietst, heen en terug. 

Het geheel is 35 km dus toch nog pittig. 

Heet was het, ondanks de wind op de dam. 

 

Veel bekeken op het eiland, dus het lijkt me goed om er wat foto’s bij 

te doen.  

 Zo help je elkaar om veilig 

aan te komen, vrienden heb je 

daarvoor. 

 

 

 

 



Wat een kunstwerk voor de veiligheid van Zeeland! 

De ijdeltuiten                                    en de wachters 

 

Vanavond heeft de leiding gekookt, gebakken aardappels, sperci 

bonen, gebakken kip blokjes spekjes door de bonen. 

Als toetje drie soorten vla.  

Tussendoor nog even het laatste deel van Spanje tegen Rusland 

gezien en nu zitten er een paar te kijken naar de Denen tegen 

Kroatië. 

Een slaapt er al, en een zit wat te typen op de laptop in het dagboek. 



Kortom, een drukke, indrukwekkende dag, te warm dat weer wel 

natuurlijk, en dan worden er wel eens verkeerde opmerkingen 

gemaakt. 

Morgen moet eerst de fiets van Jos gemaakt worden bij de 

fietsenmaker, want een kettingspanner is afgebroken. 

 

Nu effe bieren, bieren???????? Ja 0,0 % en dan naar bed. 

Tot morgen. 

 

 

Maandag 2 juli. 
 

Nu al? Iedereen kwam wat langzaam op gang, maar goed na het eten 

zo rond 11.00 uur zaten we op de fiets voor een mooie tocht via het 

duingebied. 

Omhoog en omlaag ging het en je moest goed opletten want er lag 

nogal wat zand op het betonpad, en dat kon echt gevaarlijk zijn. 

 

Maar veiligheid voor alles 

dus het tempo ging nog iets 

omlaag en we kwamen na 10 

kilometer weer veilig in de 

bewoonde wereld. 

Daarna even door gefietst 

naar Renesse en daar was 

het een koffie- stop. 

En kaarten gekocht natuurlijk voor het thuisfront, vanavond 

schrijven. 

 

 

Heerlijk met koek en gelukkig mochten we daarna weer verder 

fietsen naar de andere kant van het eiland, over de smalle kant 

gekeken dan. 

 



Zo langs het strand 

heerlijk picknicken en 

wat rommelen aan het 

strand. 

We blijven kinderen, 

gelukkig. 

 

De route weer verder en 

na een tocht van bijna 40 kilometer waren we 

weer op het vakantie park. 

Even mooi zitten en sommige even onder de douche en om 6 uur zijn 

we naar de molen van Burgh-Haamstede geweest om pannenkoeken te 

eten en een toetje toe. 

Natuurlijk is het smullen en een tweede ronde koek uit de pan ging er 

ook in. 

Waar laten ze het denken wij van de leiding. 

Thuis gekomen, op de fiets natuurlijk, mooi zitten voetbal kijken, 

verslagen schrijven en dan om half 12 is het stil in het huis. 

Nou ja stil, stelletje snurkers hebben we mee en vooral boven. 

 

 

 

Prachtige natuur onderweg. 

 

 

 



Nog even wat foto’s van de meelmolen en het eten, juist, 

pannenkoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo, het zit er in, mijn buik is er dik van zei Annelies 

 

 

En nu het gebruikelijke voor de avond, schrijven, drinken en tv kijken 



 

Dinsdag 3 Juli 
 

Goedemorgen het is weer begonnen, een nieuwe dag. 

 

Even lekker eten en daarna moest Karel even naar de huisarts voor 

een injectie. 

Niets bijzonders voor hem, en alleen een 

dokter mag hem plaatsen. 

Ze hebben daar wel wachttijden hoor. 

Een afspraak om 9.40 uur en je bent blij 

wanneer je om 11 uur weer buiten staat. 

Maar goed wat klagen we, het is vakantie en op deze manier kan Karel 

ook heerlijk genieten. 

 

Daarna langs onze Appie voor het 

avondeten, het brood voor morgen 

enzenzenzenz.  

 

Daarna lunchen thuis en daarna een 

fietstocht van weer zo’n 40 km. 

Er stond best wel veel wind langs de kust en dan ook tegen, dus op de 

terugweg hebben we hem in de rug zegt Herman. 

Jaja en als de wind dan met ons mee gaat???? 

Dan houden we tegenwind!!! 

 

Eerst maar weer enige foto’s lijkt mij.  (foto’s eerste serie uit uitkijktoren van 
Frits) 

 



In Renesse weer 

koffie met iets 

lekkers gedaan en 

daarna hebben 

we besloten dat 

een deel van 

de groep 

met 

Annelies via 

de kortste 

weg naar 

huis gaat, sommige waren best wel moe en een ander deel van de 

groep ging via een omweg en een speciale weg terug. 

Man wat was dat steil, 10% klimmen en dalen. 

En vooral het afdalen ging veilig maar vreselijk hard. 

We gingen met een snelheid van 39 km naar beneden. 

Sommige kwamen beneden aan en stonden 

stil en konden alleen maar wauw 

uitbrengen.  

Wat was dat gaaf, nog ’n keer? Nee want 

dan moeten we eerst omhoog en dat is niet 

wauw. 

 

Nadat iedereen thuis was, koffie en/of 

wat fris had gedronken lekker bami 

gemaakt door onze kookmeester, maar dan 

op een andere manier dan de meeste 

gewend zijn. 

Geen gebakken eitje e.d. 

En toch…. Ook de pan werd weer 

uitgeschraapt en het toetje was heerlijk. 

Nu zit een deel achter de computer, 

GerritJan en de schrijver van dit stuk, Annelies is aan het kuisen in 



de keuken, sommige zaken zijn bij Landal niet echt schoon en de rest 

kijkt voetbal. 

Engeland tegen Columbia. 

Dadelijk nog wat drinken en dan op tijd naar bed. 

Waarom……..omdat we morgen een lange tocht gaan maken naar Noord 

Beveland. 

 En dit noemen ze bij Tendens VAKANTIE??  

 Ben nu al bek af….ben aan vakantie toe straks, thuis. 

Twee keer de Neeltje Jans over en daar ook een stuk fietsen. 

Dus uiterlijk om 8 uur moet iedereen aan tafel zitten, daarom dus op 

tijd naar bed. 

 

Dus voor straks welterusten en morgen gezond weer op. 

 

Tot slot van deze dag gewoon een paar mooie plaatjes…… 

 

  

 

plaatjes 

 

 

  

 

 



Woensdag 4 juli 

 
En iedereen zat echt om 8.00 uur aan tafel, geweldig mannen en de 

lunchpakketten klaar en de rest van de boterhammen naar binnen 

gewerkt. 

Zo de tafel is weer leeg en de plannenmakers hebben een tocht 

uitgezet van Burgh Haamstede, Neeltje Jans naar Geersdijk op 

Noord Beveland.  

Een tocht met een verrassing, we gaan kijken of de Bevelanders 

gastvrij zijn, zo verteld Herman. 

Ja ja, hij altijd met van die gekke 

opmerkingen!!! 

Iedereen op de fiets, alles mee en het gaat 

goed, het lijkt wel of we voor de wind hebben 

op de dam. 

We komen veel wandelaars tegen die met een 

5 daagse bezig zijn en er wordt dus heel veel 

keren goedemorgen geroepen. 

Onderweg even een paar bakjes aardbeien gekocht voor straks, 

straks waarom eten we dat niet op, NU? 

 

Luchtfoto Neeltje Jans 



Na even zoeken in Geersdijk hebben we een mooi huis gevonden waar 

we gewoon aankloppen en we vragen daar of de Zeeuwen echt gastvrij 

zijn, en als het antwoordt ja is, dan vragen we om koffie. 

Vet bruut, kan je niet maken, jaja weer zo’n raar plan van de oudste 

begeleider. 

Je gaat je bijna schamen zeggen ze. 

Maar goed, hij doet het en de mevrouw zegt dus 

“JA wij zijn gastvrij.” 

Mooi zegt Herman, dan komen wij op de koffie! 

We kunnen in de tuin gaan zitten onder de 

parasol en de fietsen op het pad. 

Ze heeft ook toevallig gisteravond een 

kwarktaart gemaakt en ook die mogen wij wel 

hebben. 

En voor haar hebben we aardbeien 

mee……… 

 

 

Wel erg toevallig allemaal en ze gaan 

twijfelen, en terecht. 

Het blijkt een familielid van Herman te zijn. Yvonne,  Lachen……… 

 

Maar het mooiste komt nog:  een buurvrouw van Yvonne 

stond haar auto te wassen toen wij aan kwamen. 

Komt later naar Yvonne toe en zegt: 

“Wat doe jij nou Yvonne, je haalt toch niet zomaar zoveel 

mensen naar binnen?” 

Wij lagen dubbel, en zij daarna ook, met blozende 

wangen. 

 

Geweldig gezeten maar dat laten ook de foto’s wel zien. 

 

De kwarktaart was heerlijk, speciaal voor ons 

gemaakt, bedankt Yvonne 



 GerritJan 



Hierna moesten we verder, op naar het Veerse meer, voor de lunch. 

Je moet toch blijven eten en we zijn net op de helft van de tocht.   

De foto’s van het meer 

staan hierboven reeds 

blijft over nog een foto 

van de koffiestop. 

 

 



Na een tocht, geweldig mannen en dame van 55 kilometers zijn we 

weer op het park en gaan we ons opmaken voor het avond diner. 

We hebben ’n dag eerder al wat leuks gezien en de prijzen vielen 

mee, dus dan zeggen wij:  DOEN 
 

Dus op naar het “ZEE-BINKIE” 

 

Zag er heel gezellig uit en er stond een leuke chef in de open keuken 

en een prachtige bediening. 

Een voorbeeld van het bordje van Frits zag er zo uit……. 

 

 

En nog achterom 

kijken of er nog 

meer komt 

 



Maar beloofd is beloofd Jos, deze hele pagina is voor jou. 

Jos vertelde deze week al dat hij geleerd heeft??? Leerling kok  

niveau 1, ja ja wij geloven het. 

De chef leek ons aardig en ik zeg tegen hem dat wij een jongen 

hebben met leerling kok achter zijn naam. 

Hij werd geroepen door de chef en Jos was ineens ernst, uiterst 

correct en hij kon het ook goed. 

Hier onder de foto’s en onze oprechte COMPLIMENTEN. 

We zullen je volgend jaar niet meer pesten. 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 5 juli 

De laatste volle dag in het huis van onze vakantie, en voor vandaag 

hebben we alleen maar leuke dingen te doen, zoals uitgeslapen, 

brunchen, souvenirs ijs eten en koffie drinken. 

Verder alvast het meeste in de koffers doen. 

Afscheid oorkonde uitreiken, uit eten en weer slapen. 

Daar tussendoor ook nog koffie drinken ergens. 

En dat ziet er ongeveer zo uit. 

 

 

 

 



Kijk, als je in zo’n restaurant heerlijk gaat dineren dan heb je wel 

tijd nodig, en dat was ook zo. 

Lekker, maar 3 uur is wel lang voor sommige van onze gasten. 

 

Thuis nog een drankje, praatje, oorkonde en af en toe een traan. 

Een traan omdat de vakantie weer over was, kunnen we nog een week 

extra? En een ander was reuze blij dat hij zijn vrienden en 

huisgenoten weer zag, en dat werd tijd. 

 

Allemaal naar bed en morgen weer op tijd op want om half 10 staan 

de eerste ouders op de stoep om Ben en Frits op te halen. 

Het was opvallend snel stil deze avond………. 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 6 juli 

 
Iedereen is ruim op tijd wakker, brood en drinken voor deze dag was 

er al gehaald gister en dus de laatste spullen in de koffer, tas of zak 

en de wagen kon geladen worden. 

Na het eten de vuilnis weg en de ouders van Ben en Frits waren er 

mooi op tijd. 

Even na en bij praten en iedereen kon zij/haar plek zoeken in de bus. 

Op naar Breda om Michael af te zetten en daarna bij het station van 

Breda ging Karel op reis met de trein terug naar Sittard. 

 

Verder weer op weg naar Veenendaal voor Marius en Jos en als 

laatste ging GerritJan mee naar Arnhem. 

Door alle files op de wegen kwamen we ruim 5 kwartier te laat aan in 

Arnhem. 

 

Wij, Annelies en Herman waren weer blij om met jullie mee te mogen. 

Weer was het een pracht vakantie, bij gepraat en vooral weer veel 

gefietst. 

Dit jaar zijn we gestopt met 222 kilometers op de teller. 

 

KLASSE mannen. 
 

Bij gezondheid en zin zien we elkaar volgend  

jaar weer, wij kijken er al naar uit. 

En zoals altijd sluiten we af met  

een bloemetje voor jullie 

allemaal. 

 

Bedankt. 

 
Annelies  en  Herman 

 



 

Veel foto’s konden we er niet tussen plakken, dus op deze laatste 

paar pagina’s nog wat foto’s van de reis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


