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De meidenweek van 19 tm 26 juli 2019 Miggelenberg in 
Hoenderloo 
 
Deelnemers:   Begeleiding: 
Donja    Trudy 
Elois    Lia 
Ilona 
Jolanda 
Marlieke 
Nena 
Sandra 
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Dag 1        Vrijdag 19 juli  
 
Om half 3 hebben we Marlieke en Sandra opgepikt in Veenendaal. Daarna 
reden we door naar Landal Miggelenberg in Hoenderloo waar de andere 
meiden rechtstreeks naar toe kwamen. Jolanda was er al een tijdje, ze was met 
Valys gekomen, en had alles in de buurt van de receptie al verkend.  
We hebben een schitterende bungalow met 5 slaapkamers, 3 badkamers 
waarvan 1 met sauna.  
5 meiden kennen elkaar al en maken kennis met Elois en Jolanda. 
Ze hebben zelf een kamerindeling gemaakt. Nena ligt lekker alleen en heeft een 
privébadkamer, gelukkig mag Ilona ook gebruik maken van de badkamer. 
Boven delen Elois en Jolanda, Marlieke en Donja, Sandra en Ilona de kamer. De 
koffers worden uitgepakt, er wordt wat geklets en wat gedronken.  
We eten vanavond fusilli met vegetarisch gehakt (Trudy en Elois zijn 
vegetariërs), rode saus en groente. Op verzoek van Donja wordt de groente 
apart klaargemaakt, want daar houdt zij niet zo van. Iedereen mocht wensen 
doorgeven wat er aan boodschappen mee genomen moest worden. Na het 
eten zijn we met z’n allen het park gaan verkennen. 
Daarna hebben we besproken wat we deze week willen gaan doen en wat we 
willen eten. We hebben er rekening mee gehouden dat het vanaf woensdag 
erg warm gaat worden. 
Ook is er een start gemaakt met het kijken van de film de Lion King, die de 
volgende avond verder is afgekeken. 
Jolanda en Marlieke waren moe en hebben lekker op tijd hun bedje opgezocht.  
Om 22.30 uur gingen de anderen naar boven. Sommigen hebben nog lekker 
liggen keten. 
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Dag 2        Zaterdag 20 juli 
 

Om 9 uur zaten we gezellig met zijn allen 
aan het ontbijt. 
Donja en Lia hebben samen in Apeldoorn 
boodschappen gedaan terwijl Marlieke, 
Jolanda en Nena zijn gaan wandelen. 
Ilona heeft heerlijk gerelaxt. Iedereen 
kwam helpen met het uitladen van de 
boodschappen. 
Samen lunchen en daarna in 2 groepen 
uiteen. 
 
 
 
 
 
 

 
Jolanda, Nena, Marlieke en Elois zijn samen met Trudy gaan bowlen terwijl 
Donja, Sandra en Ilona met Lia zijn gaan zwemmen. 
Na het bowlen kwamen 3 meiden ook nog even zwemmen. 
Na het zwemmen zijn Sandra, Jolanda en Marlieke met Lia op het terras gaan 
zitten om naar de Bolloshow te gaan kijken. En uiteraard hoort daar een foto 
bij. 
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’s Avonds hebben we nasi gegeten met als toetje gele en bruine vla met een 
beetje yoghurt versierd met hagelslag. 
Donja is een kei in het inruimen van de afwasmachine en Jolanda kan 
supergoed stofzuigen. 
Na het diner hebben we het druk gehad met nagels lakken, gezichtsmaskers, 
maar ook met knutselen en kleuren, lezen en relaxen. 
Het programma voor de rest van de week is op papier gezet en opgehangen 
zodat voor iedereen duidelijk is. 
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Dag 3       Zondag 21 juli 
 
Vanochtend op tijd opgestaan want we willen om 9.30 uur vertrekken naar het 
Openluchtmuseum in Arnhem. Heerlijk ontbeten met croissantjes, vers 
afgebakken broodjes en voor de liefhebbers kwark, activia of rijstepap, jus 
d‘orange, melk, karnemelk, thee of koffie. 
Het openluchtmuseum was erg leuk, we hebben veel gezien en gedaan. Het 
thema dit jaar is gruwelijk lekker. Met de tram zijn we het hele park 
rondgegaan. We hebben een optreden gezien van studenten van de 
muziekacademie, die allemaal liedjes van Annie M.G. Schmidt zongen. Ja 
zuster, nee zuster konden de meesten wel meezingen. Sommige mensen 
hebben van alles over feesten gehoord  van over de hele wereld. Voor iedereen 
was er als verrassing een verjaardagkalender. Ook weten we nu hoe suiker 
wordt gemaakt, we hebben sap uit de suikerriet geperst en het sap gezeefd en 
geproefd. Daarna mochten we met fondant zelf een vormpje maken. Op een 
terras hebben we lekker wat gedronken en sommige meiden hebben poffertjes 
besteld. De hele dag is er jacht gemaakt op vorkjes, waar dan recepten soms te 
proeven waren. (maar dat durfden de meesten niet) 
In het ouderwetse ziekenhuis stonden poppen die net echt leken. Dit was best 
een beetje eng. 
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Rond 17.00 waren we weer terug in 
onze bungalow waar ze lekker gingen 
relaxen. Trudy en Lia gingen de 
gourmet voorbereiden.  We hebben 
flink zitten smikkelen van de gourmet 
met als verrassing een ijstaart als 
toetje. 
Na het eten zijn Ilona, Sandra en Nena 
in de sauna gegaan, maar aan een 
koude douche waagden ze zich niet. 
De anderen zijn nog naar de 
dierenweide en de grote speeltuin 
gewandeld. 
Er zitten wel een paar koukleumen bij 
de groep, want de open haard werd 
aangedaan. 
 
 

Tenslotte heeft iedereen nog lekker zitten kleuren, lezen of knutselen met 
drinken en chips erbij. 
Om 22.45 is iedereen lekker naar bed gegaan. 
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Dag 4       Maandag 22 juli 
 

         
 

           
 
Vandaag staat een bezoek aan Burgers Zoo op het programma. We hebben de 
vlindertuin bezocht en een heel groot aquarium en hebben nog heel veel 
andere dieren gezien. De chimpansees slingerden door de bomen en maakten 
heel veel lawaai, het leek wel alsof ze ruzie hadden. Ook hebben we een leuke  
musical gezien, waarin Silos en Zoe de natuur met behulp van dierenpoppen 
gingen redden. Na heel veel gelopen te hebben zijn we om 14:30 uur daar weg 
gegaan, natuurlijk niet voordat we de souvenirwinkel hebben bezocht. 
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Iedereen was uitgeput van al het lopen. De rolstoelduwers hebben het zwaar 
gehad want het was heuveltje op heuveltje af. De temperatuur is al lekker 
opgelopen naar 27 graden, dus bij thuiskomst is iedereen eerst iets lekkers 
gaan drinken. 
Jolanda en Lia zijn boodschappen gaan doen. Toen zij thuiskwamen stond het 
opblaaszwembad klaar dat we vanuit Tendens hadden meegenomen. Marlieke, 
Donja en Ilona hebben heel veel emmers water in het zwembad gegooid. 

   
 

   
 
Vanavond eten we wraps en patat. En als toetje yoghurt met een beetje ranja 
erdoor. 
’s Avonds hebben we 2 ronden Bingo gespeeld, onder het genot van een hapje 
en een drankje. 
Iedereen ging met 3 prijsjes weg 



14 
 

Dag 5       Dinsdag 23 juli 
 
Vandaag op ons gemak opgestaan. Kwart over 9 ontbijt lekker op ons terras. 
Daarna vertrek richting Garderen. Daar bezoeken we de zandsculpturen. Het 
leek alsof we met het vliegtuig vertrokken. Het thema is ‘op 1 dag de hele 
wereld rond in Garderen’.  
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We zien de meest prachtige zandsculpturen, beroemde gebouwen van over de 
hele wereld zoals de Eiffeltoren, het witte huis enzovoort. Ook zijn er 
beroemde figuren bijvoorbeeld Donald Trump, maar ook Mark Rutte. Zelfs de 
Nachtwacht en de Mona Lisa zijn van zand nagemaakt.  Er waren ook heel grote 
van hout gemaakte dieren. De nodige tijd wordt ook weer doorgebracht in de 
winkeltjes, waar armbandjes, petten, tasjes et cetera werden gekocht. Daarna 
reden we naar Beekbergen voor ons volgende uitje. We gingen naar het super 
luxe Hotel de Wipselberg waar we genoten van een high tea. De temperatuur 
was inmiddels opgelopen naar 32 graden Celsius, maar gelukkig hadden we een 
plaatsje lekker in de schaduw onder de bomen. Eerst kregen we een lekker 
soepje en daarna kwamen er etagères met de lekkerste kleine hapjes. Het was 
echt smullen. 
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Terug naar onze bungalow waar 
Ilona, Donja, Nena en Elois lekker 
Belle en het Beest zijn gaan kijken. 
Sandra, Marlieke en Jolanda zijn 
met Lia naar het zwembad gegaan. 
Toen zij terugkwamen zaten Donja 
en Elois in “ons privé zwembad” bij 
het huisje.  
Ondertussen doet Trudy de 
voorbereidingen voor het eten. 
Om 19.30  uur, want we zaten nog 

vol van de high tea, gingen we de eigen gebakken pannenkoeken eten. Voor 
Donja waren er poffertjes en ook Marlieke en Jolanda lustten nog wel een paar 
poffertjes na 3 pannenkoeken te hebben gegeten 
Na het eten moesten de nodige nagels opnieuw gelakt worden en sommigen 
hebben de privé kapsalon bezocht. Anderen hebben een jeu des  boules 
competitie opgezet die werd gewonnen door Ilona. Verder is er veel gelachen 
en gekletst. 
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Dag 6       Woensdag 24 juli 
 

Vandaag doen we 
rustig aan. We 
ontbijten rond 9 uur 
en zien wel hoe laat 
we vertrekken want 
vandaag staat 
shoppen op het 
programma. Rond 
half elf gingen we  
richting Hilversum 
naar een overdekt 
winkelcentrum in de 
hoop dat het daar 
wat koeler is. 
Vandaag wordt het 

39 graden. De dames hebben de nodige inkopen gedaan. Bij de Primarkt onder 
andere T-shirts, bij het Kruidvat nagellak, parfum, voetencrème enzovoort. Bij 
de Pipo prachtige kleurpotloden. 
Daarna zijn we lekkere broodjes gaan eten bij Roos, uw warme bakker. Om half 
drie gingen we terug naar Hoenderloo, maar niet voordat we een ijsje hadden 
gegeten bij oom Ko, het lekkerste ijs van de Veluwe.  Moe maar voldaan 
kwamen we thuis waar een paar lekker hebben zitten spetteren in ons 
meegebrachte zwembad. Jolanda en Lia hebben samen een cake gebakken. De 
anderen hebben Aladin gekeken. 
In de tussentijd zijn Trudy en Lia het koud buffet gaan klaarmaken. 
Om 7 uur zit iedereen klaar voor het lopend koud buffet met pasta- tonijn 
salade, falafelballetjes, gehaktballetjes, gevulde eieren, asperges in ham, 
versierde aardappelsalade, versierde huzarensalade en niet te vergeten 
stokbrood met kruidenboter en de nodige sausjes. Iedereen heeft minstens 2x 
opgeschept.   
Ook het toetje, een plak van de door Jolanda gebakken cake met daarbij ijs en 
voor de liefhebbers versierd met slagroom, ging er nog wel in. 
Na samen opgeruimd te hebben is Sandra lekker in het ligbad gegaan en heeft 
Jolanda een voetenbadje genomen.  
Daarna hebben we gezellig met zijn allen Mama Mia gekeken en uiteraard de 
nodige nummers meegezongen. Als afsluiting van de avond hebben we buiten 
nog wat gedronken voordat we ons bed opzochten. Alle ramen werden 
opengezet en alle dekbedden uit de overtrekken gehaald. 
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Dag 7       Donderdag 25 juli 
Vandaag hebben we een relaxdag. Het ontbijt is om 9 uur, de één is al fris 
gedoucht, de ander zit nog in pyjama. Ook vandaag wordt het bloedheet.  
Op ons gemak gingen we ons klaar maken om samen naar de parkshop te gaan. 

Uiteraard koopt Eloise een 
uilenknuffel, ook Sandra en Nena 
kopen Ty’s terwijl Donja en Marlieke 
lekker thee kopen. Ilona koopt een 
uilenportemonnee, maar Jolanda is 
zuinig met haar geld. 
 

 
 

Voordat we terugliepen naar ons huis gingen we iets drinken op het terras. 
Rustig wandelden we terug naar de bungalow waar iedereen thee of 
koffiedronk met taart, appelkruimel- of rijstevlaai, erbij. 

Sandra is weer aan het kleuren 
geslagen. De rest zit brugklas te kijken 
of is met hun telefoon bezig Daarna 
lunchen in de bungalow, we kunnen 
broodjes gezond maken en we 
hebben nog een restje tonijnsalade. 
Jolanda, Marlieke, Sandra, Ilona, Elois 
en Donja gaan nog even lekker 

zwemmen samen met Lia.  Nena vindt het te warm en wil liever samen met 
Trudy een film kijken. 
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Om half 5 gaan we met zijn allen naar de Bollo show kijken. Zwetend komen we 
daaraan, we hebben wel een drankje verdiend.  
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Terug naar de bungalow om op te frissen en de koffers zover mogelijk te 
pakken. We sluiten de laatste avond af met uit eten gaan in de Brasserie van 
het park, waar iedereen zich te goed doet aan een pizza en een toetje. 
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Ten slotte zitten we met zijn allen op ons terras voor het huis om de vakantie 
samen te evalueren. Iedereen is het erover eens dat ze een fijne vakantie 
hebben gehad, ze zijn tevreden over de uitstapjes en over het eten. Het was 
dus een zeer geslaagde vakantie met een ontzettende leuke groep meiden. 
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Dag 8       Vrijdag 26 juli 
 
Vandaag moeten we vroeg op, rond 7 uur, want om 10 uur moeten we het huis 
uit zijn. Eerst nog op ons gemak ontbijten en zo veel mogelijk dingen nog 
opeten. Daarna een beetje opruimen. We zijn ruim op tijd klaar. 
Nena wordt als eerste voor haar ouders opgehaald. Donja wordt door haar 
vader opgehaald en Ilona door een vriendin. Om 9.50 staan we voor de 
receptie om op de Valys taxi voor Elois en Jolanda te wachten. Om 10.15 is de 
taxi er voor Elois. Trudy gaat maar eens bellen waar de taxi voor Jolanda blijft. 
Het blijkt dat die weg is gereden omdat er niemand volgens hem klaar stond. 
Het is erg jammer dat de chauffeur van de Valys taxi van Jolanda niet even 
heeft rondgekeken en heeft geïnformeerd. Jolanda moet nu tot 11.30 uur 
wachten. De vader van Jolanda wordt gebeld en Lia vertelt hem wat er aan de 
hand is. We vragen bij de receptie of Jolanda daar mag wachten en ze wordt 
voorzien van een stoel, water en als ze zin heeft een appel. De receptioniste 
belooft een oogje in het zeil te houden. 
Na Jolanda gedag te hebben gezegd, vertrekken Sandra, Marlieke, Trudy en Lia 
naar Veenendaal om daar de 2 meiden af te zetten om vervolgens de bus af te 
leveren bij Tendens in Arnhem. 
 
Bedankt meiden voor jullie gezelligheid, meedenken en hulpvaardigheid, het 
was supergezellig. 
 
Trudy en Lia 
 
 


