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Van vrijdag 2 tot en met 

vrijdag 9 augustus 2019 zijn 

Tatjana, Brian, Hester, 

Miranda, Caroline, Jellie, 

Mark, Huub en Noortje met 

elkaar op reis gegaan. 

Huub en Noortje zorgden 

voor de begeleiding. 

 

 

 

We logeerden deze week in Villa Terra Panache in Zandvoort. De naam van de villa 

betekent ‘kleurrijke aarde’. Het was een vrolijk huis met een ruime woonkamer en 

aparte eetkamer, een keuken, zeven slaapkamers en drie badkamers. We liepen in 

5 minuten naar de zee en naar het centrum van Zandvoort.  

 

Het was een heerlijke vakantie!  

Dit reisverslag is bedoeld om, als je er niet bij was, 

te lezen wat we allemaal hebben beleefd en om, als 

je er wel bij was, de herinneringen terug te halen en 

na te genieten van deze leuke week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen dat je veel plezier zult beleven aan het lezen van dit reisverslag. 

 

 

Huub en Noortje  

 



Vrijdag 2 augustus 

 

De 1e dag in Zandvoort! 

Rond 16.00 uur s middags kwamen Jellie en Mark als eerste aan in Villa Terra 

Panache. Noortje was al aanwezig. Vlak daarna arriveerden ook Hester en Miranda 

op de vakantiebestemming. Eerst maar eens de koffers naar boven sjouwen en 

kamers bekijken.  

Even later kwamen ook Tatjana, Caroline, Brian en Huub aan.  

Wat een mooi en gezellig huis is de villa! Elke kamer heeft leuke kleurtjes en mooie 

bedden. Ook de woonkamer en de eetkamer zijn heel gezellig ingericht.  

 

 

 

Nadat iedereen zijn 

spullen had 

opgeborgen, gingen 

we gezellig thee en 

koffiedrinken. Zo 

konden we elkaar 

een beetje leren 

kennen.  

Daarna was het tijd 

voor een 

strandwandeling. 

We zijn natuurlijk 

niet voor niets in 

Zandvoort aan zee! 

Op het strand 

waaide het flink 

hard. Het was mooi 

om de kitesurfers op 

de zee te zien 

springen. We 

hebben leuke foto's 

gemaakt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen was het tijd voor het avondeten. Heerlijke tomatensoep met broodjes! Zo 

leerden we elkaar steeds beter kennen. We hebben afspraken gemaakt over het 

opstaan. Iedereen vond het een goed idee om lekker uit te slapen, dus de afspraak 

was dat we om half 10 s’ morgens gaan ontbijten. We zijn ten slotte op vakantie! 

 

Na het eten hebben we tv gekeken en spelletjes gedaan. Vooral ganzenbord en de 

nieuwe spelletjes van Noortje waren favoriet. Gelukkig kon iedereen goed tegen zijn 

verlies en bleef de sfeer gewoon gezellig… :-)  

Rond half 11 werd het langzamerhand stil in Villa Terre Panache en zat de eerste 

dag erop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 3 augustus 

 

 

 

 

 

 

En ja hoor, om half 10 zat iedereen 

netjes gewassen aan tafel voor het 

ontbijt.  

De nacht was niet voor iedereen 

even goed verlopen, maar toch 

zagen we er allemaal uitgerust en fit 

uit. Na de lunch hebben we ons 

klaargemaakt voor een middagje 

Zandvoort.  

 

Ons huis lag op loopafstand van het 

gezellige centrum met vele winkels 

en restaurantjes. We hebben kaarten 

gekocht om naar huis te kunnen 

sturen en wat tandpasta en deo bij 

het Kruidvat. In de souvenirwinkeltjes 

hebben we ons vergaapt aan de vele 

leuke snuisterijen en knuffels. 

Tussen het shoppen door kregen we 

van Huub en Noortje een heerlijk 

Italiaans of softijsje. Ook was er een formule 1-winkel. Daar moesten onze mannen 

Brian, Mark en Huub natuurlijk even naar binnen.  



Zo liepen we langzamerhand richting 

het strand en daar begon de 

boulevard. Nog meer winkels en leuke 

kraampjes! Aan het einde van de 

boulevard werd het hoog tijd voor een 

drankje in een strandtent. We hebben 

even gezwaaid naar de bruid die net 

was getrouwd met haar bruidegom.  

 

Tatjana, Hester en Miranda hadden 

meer oog voor de knappe ober van de 

strandtent. Huub was zo aardig om te 

vragen of de ober even op de foto 

wilde met Tatjana. Dat leverde een 

mooi plaatje op! 

 

Daarna liepen we gezellig terug over de boulevard naar ons huis. Onderweg bleek er 

een spetterende beachparty gaande te zijn op het strand. Vanaf een afstandje 

konden wij meegenieten van de muziek en daar moest natuurlijk ook op gedanst 

worden. De heupen kwamen flink los! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moe, maar voldaan kwamen we 

even later aan in ons mooie huis. 

Caroline, Tatjana en Jerrie boden 

spontaan aan om Noortje te 

helpen bij het koken. Met een 

muziekje erbij werd het heel 

gezellig in de keuken! Caroline 

sneed de broccoli, Tatjana de 

komkommers voor in de sla en 

Jerrie maakte de saus voor de 

pasta. Zo werd er een heerlijke 

maaltijd op tafel getoverd.  

Na het eten werden we nog 

verwend met een verrukkelijk toetje 

van slagroomijs, aardbeien, 

aardbeien saus en natuurlijk 

slagroom. Mmmmmmm… 

 

 

 

Na het eten speelden 

we een potje Uno 

waarbij de spanning 

flink opliep. Gelukkig 

kon ook dit keer 

iedereen tegen 

zijn/haar verlies en 

bleef het heel 

gezellig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 4 augustus 

 

 

Zondagochtend vroeg om half 6 

begonnen de meeuwen alweer te 

schreeuwen boven onze villa, 

maar wij sliepen lekker uit tot 

9.00 uur. Na een heerlijk ontbijt 

vertrokken we met de bus richting 

het circuit van Zandvoort. Huub 

was de chauffeur. Gelukkig reed 

hij niet zo hard als de raceauto's 

die we op het circuit zagen. Wat 

ging dat hard! We hadden een 

mooi zicht op de baan en de 

pitstraat vanaf het VIP-dek.  

Hoewel sommige dames onder 

ons van tevoren zeiden niets te 

geven om auto's, gaven zij 

achteraf aan dat ze het wel heel 

leuk vonden om een keer echt op 

het circuit te zijn geweest. Het 

was een mooie ervaring!  

 

Op de terugweg naar huis gingen 

Miranda, Hester en Noortje 

boodschappen doen en de 

anderen reden door naar huis. 

Het was alleen een beetje 

jammer dat Noortje de 

voordeursleutel bij zich had… 

Dom! Dus Huub moest 

weer terug naar het 

centrum om de sleutel te 

halen…  Eenmaal thuis 

hebben we van een extra 

lekkere lunch genoten 

met verse broodjes en 

knakworst. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat het een heerlijk zonnige dag was, zijn we 's middags naar het strand gegaan. 

We hebben lekkere bedjes en een parasol uitgekozen en hebben onze handdoeken 

uitgespreid op het zand. Al snel doken Brian, Hester, Miranda en Noortje de zee in. 

In het begin was het koud, maar als je eenmaal gewend was, was het water heerlijk! 

Mark, Jellie en Huub speelden een potje voetbal op het strand. Caroline en Tatjana 

genoten van de zon en het uitzicht over de zee. Toen we dorst kregen, zijn we een 

drankje gaan doen bij een strandtent met alweer een knappe ober. 

Deze keer was de eer aan Miranda om met hem op de foto te gaan. 

Vervolgens hebben we ons nog een poos heerlijk op het strand vermaakt met 

zonnen, beachballen, zwemmen, kletsen en lachen. Zo hebben we onder andere 

gehoord hoe Mark en Jellie elkaar hebben ontmoet. Dit romantische verhaal past 

niet in dit reisverslag, maar was de moeite waard om te horen… 

 

 

 

 

 

Aan het einde van de 

middag wandelen we weer 

naar huis met het zand 

tussen de tenen. Dus 

eenmaal thuis maar lekker 

de douche in, terwijl Noortje 

en Huub de bestelling voor 

het eten bij de Chinees 

plaatsten. Nasi, bami, koe 

loe yuk, foe yon hai, 

loempia's, babi pangang, 

saté.... het kon (letterlijk) 

niet op. We aten niet met 

stokjes, maar het smaakte 

er niet minder om. Vooral 

de gebakken banaan was in 

trek!  



Na het eten konden we geen 

pap meer zeggen. Daarom 

sloegen we het toetje maar 

over.  

 

's Avonds werden de laatste 

kaarten geschreven voor het 

thuisfront en dronken we nog 

gezellig een kopje thee of 

een glaasje Cola met elkaar. 

Rond kwart voor 11 gingen 

de lichten uit in Villa Terra 

Panache.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 5 augustus 

 

Vandaag kwam iedereen een beetje laat op gang. Het ontbijt smaakte heerlijk. De 

weersvoorspellingen zagen er weer gunstig uit, dus vandaag stond er een sportieve 

buiten activiteit op het programma. We reden met de bus naar Center Parcs om daar 

met elkaar te gaan midgetgolfen. Bij het oprijden van de parkeerplaats door de 

slagboom hoorden we opeens een hard 

geluid. Ojee, we hadden een paaltje 

geraakt! Waar eerst nog een mooi rood 

paaltje stond, lag hij nu op de grond en ook 

de bus had een beetje schade. Dat was 

even schrikken, maar gelukkig kon Huub 

het goed afhandelen met de mensen van 

Center Parcs.  

We liepen intussen met Noortje naar de golfbaan en haalden de sticks en ballen vast 

op. Het midgetgolfen was superleuk. We maakten twee teams en gingen zo de 17 

holes af. Brian en Tatjana bleken het meeste talent te hebben, maar iedereen sloeg 

de bal steeds weer heel soepel in het gaatje. Af en toe belandde de bal in de 

struiken, maar gelukkig werd hij dan vlot gevonden. Het was heerlijk weer, dus 

tussendoor kleurden we lekker bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om een uur of twee reden we weer terug naar huis voor een late lunch. Dit keer met 

pannenkoeken! Smullen maar... 

Aan het einde van de middag zijn we weer naar de zee gegaan. Het waaide nu wat 

harder, waardoor we de vlieger konden uitproberen. Hester had duidelijk eerder 

gevliegerd en deed dit uitstekend. Miranda en Caroline gingen pootjebaden en 

schelpen zoeken. Toen het wat kouder werd zijn we naar binnen gegaan in de 

strandtent. Eerste even heerlijk bij een vuurtje gezeten en daarna kregen we een 

mooie tafel aangewezen. Wat is er leuker dan 

genieten van een heerlijk diner in een 

strandtent met uitzicht op zee? We smulden 

van hamburgers, zalm, kipspiesjes en garnalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weer terug in onze villa werd er eerst gedoucht en toen was het tijd voor het eerder 

beloofde feestvieren. Noortje had een grote muziekbox meegenomen en zorgde 

voor de feestmuziek. Zo gingen al snel de voetjes van de vloer. Zelfs Huub ging los 

op de muziek. Tatjana en hij zongen met de microfoons een duet op muziek van 

Frans Bauer en ook Jan Smit was van de partij! Jellie liet ons haar zangtalent horen 

en Hester en Miranda dansten erop los. Brian, Caroline en Mark keken toe hoe de 

anderen zich uitleefden. De chips, cola, ice tea en sinas kwamen op tafel. Wat een 

leuk feestje! 

Daarna nog een spelletje gedaan en er werden nagels gelakt door Jellie en Miranda.  

Zo kwam er aan dag vier ook weer een eind. We leren elkaar steeds beter kennen. 

Wat een leuke groep zijn we met elkaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 6 augustus 

 

Iedereen werd deze ochtend uitgerust wakker en klokslag half 10 zaten we allemaal 

aan het ontbijt. Hester en Miranda slapen steeds beter dankzij de oordoppen en 

Caroline was blij met haar extra matras. Mark had natuurlijk zijn Jellie om de hele 

nacht mee te knuffelen, dus ook zijn geluk kon niet op!  

 

Deze dag stond in het 

teken van Haarlem, de 

mooie stad vlakbij 

Zandvoort. Rond 11.00 uur 

vertrokken we met Huub 

achter het stuur van onze 

bus. We parkeerden bij een 

oude gevangenis en liepen 

daarna door de stad naar 

de aanlegplek aan de rivier 

De Spaarne. Na een half 

uurtje wachten in de zon 

kwam daar schipper 

Jeroen aanvaren met zijn 

mooie sloep. Samen met 

nog drie mensen nam 

Jeroen ons mee op een 

heerlijke rondvaart door 

deze mooie stad. Tijdens 

het varen vertelde Jeroen 

ons allerlei interessante 



weetjes over Haarlem. Het was echt genieten! 

Na een dik uur kwam de vaartocht aan zijn einde en klommen we weer aan wal. We 

zochten een leuk terras uit in de stad om gezellig te borrelen. En daarna moest er 

natuurlijk nog geshopt worden.  

Op de terugweg reden we met onze bus door de mooie duinen rondom Zandvoort. 

Hoewel de natuur hier wonderschoon is, werd dit niet door iedereen gezien. 

Vanwege de vermoeidheid vielen vele oogjes dicht tijdens het rijden… 

 

Omdat we geen zin meer hadden om te koken, hebben we thuis pizza's besteld en 

laten bezorgen. En die smaakten heerlijk! 

's Avonds hebben we ons weer vermaakt met spelletjes en tv kijken. En Mark was 

heel blij dat de voetbalwedstrijd van Ajax werd uitgezonden. We konden weer 

terugkijken op een hele leuke dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 7 augustus 

 

Deze ochtend werden we verwend met verse warme broodjes en een gekookt eitje 

bij het ontbijt. Lekker hoor. Na het ontbijt en het klaarmaken van de lunchpakketten 

stapten we de bus in. Vandaag gingen we naar Noordwijk voor een bezoek aan 

Space Expo. Buiten waren kunstwerken te zien van de verschillende sterrenbeelden, 

dus daar gingen we eerst maar eens mee op de foto. In het ruimtevaartmuseum 

keken we onze ogen uit naar de foto's van planeten, satellieten en sterrenstelsels. 

Ook konden we rondkijken in een echte raket en ervaren hoe het is om op te stijgen 

en te landen. Omdat het dit 

jaar 50 jaar geleden is dat de 

eerste mens op de maan 

landde, was er ook een film 

te zien van de maanlanding.  

Na afloop van het bezoek 

aan het museum, aten we 

onze lunch buiten in het 

zonnetje op. Gelukkig lieten 

de zeemeeuwen ons met 

rust. Daarna weer terug naar 

Zandvoort met onze bus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miranda, Hester, Jellie en Noortje deden even boodschappen voor het avondeten, 

terwijl de anderen vast naar ons huis gingen.  

 

Aan het einde van de middag zijn we weer met z'n allen naar het strand gewandeld. 

Wat is het daar toch heerlijk. De zon scheen uitbundig en de wind zorgde ervoor dat 

de kitesurfers ook een leuke dag hadden. We kozen het beste plekje uit op het terras 

van onze favoriete strandtent en bestelden een heerlijk drankje. Brian, Tatjana, 

Hester, Miranda en Mark genoten van hun warme chocolademelk met slagroom. Na 

het drankje gingen Hester en Miranda op zoek naar mooie schelpen bij de zee. Ook 

Caroline waagde zich aan de vloedlijn. De anderen genoten van de zon en het 

uitzicht over het strand.  

 

Om een uur of zes liepen 

we weer terug naar de villa 

voor het avondeten. De 

dames zorgden dit keer 

voor een heerlijke maaltijd 

met pasta, spinazie en een 

frisse salade. Met als 

verrassing een heerlijk 

chocoladetoetje! 

 

En zo kwam ook aan 

deze dag langzaam een 

einde. Morgen is de 

laatste echte dag van 

onze vakantie. Wat gaat 

dat snel... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 8 augustus 

 

Ook vandaag scheen 

de zon al door de 

ramen van onze villa 

tijdens het ontbijt. De 

zeemeeuwen waren 

duidelijk ook al 

wakker. Wat kunnen 

die beesten een 

herrie maken! 

Het programma van 

vandaag was voor 

sommigen al bekend. Want op deze laatste dag moesten natuurlijk de souvenirs 

gekocht worden en ook was beloofd dat we nog zouden gaan zwemmen.  

Om een uur of 11 wandelen we gezellig naar het centrum van Zandvoort. Bij het 

leukste souvenirwinkeltje werden vele aankopen gedaan. Een sleutelhanger, een 

beker, een knuffel en andere mooie dingen werden gekocht voor de familieleden, 

begeleiders of gewoon lekker voor jezelf. Daarna liepen we nog een eindje over de 

boulevard met uitzicht op de zee. Op de terugweg nog een boodschapje bij de Albert 

Heijn en zo hadden we weer een leuke ochtend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bij de lunch hebben we gesmuld van de pannenkoeken die nog over waren.  

Hierna maakten we ons klaar voor een middagje in het zwembad. We reden met de 

bus naar Center Parcs en vonden een ruime parkeerplaats voor de bus. Gelukkig 

bleven dit keer alle paaltjes overeind en kwamen we veilig op de plek van 

bestemming.  

Even omkleden en daarna plonsden we het water in. Het was een erg leuk zwembad 

met twee glijbanen, een buitenbad en een heerlijk bubbelbad. Ook kwamen er 

regelmatig hoge golven waarop je heerlijk kon dobberen. Caroline paste op onze 

spullen, omdat zij niet mocht zwemmen. Het was een hele leuke middag. Na twee 

uurtjes was iedereen uitgezwommen en hebben we de kleedhokjes weer opgezocht.  

Omdat het zonnetje zo lekker scheen zijn we daarna naar het strand gereden voor 

een laatste blik op de zee. In onze vaste strandtent hebben we weer gezellig een 

drankje gedaan. En natuurlijk werd er weer warme chocolademelk met slagroom 

besteld! Miranda en Hester zijn nog één keer naar de zee gelopen om afscheid te 

nemen. Ook hebben we twee keer een pleister moeten plakken. Mark sneed in zijn 

vinger aan een stukje glas en Hester haalde haar teen open aan een plank op het 

terras…. Wat een pech! 

We hebben weer mooie groepsfoto's gemaakt met de zee op de achtergrond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij thuiskomst nam Noortje de bestelling op voor het avondeten. We hebben patat en 

snacks laten bezorgen. Lekker smullen van de kaassoufflé, frikandel speciaal en de 

patatjes. Caroline at liever een visje, dus ook daar werd voor gezorgd. 

Na het eten nam iedereen even een douche. Om 21.00 uur hield Noortje de 

kamerinspectie, want alles moest natuurlijk wel heel netjes worden opgeruimd en 

worden ingepakt.  

 

Daarna hebben we een heel gezellige avond gehad met cola, ice tea en chips. Huub 

en Noortje reikten aan alle reizigers een oorkonde uit van Tendens vakanties. 

Iedereen mocht iets leuks over een ander zeggen en deze complimenten werden 

allemaal op de oorkonde geschreven.  

Ook kregen we allemaal een leuke foto uitgereikt. Wat een mooie herinnering aan 

deze heerlijke vakantie.  

We waren het met elkaar eens: deze vakantie was voor iedereen een feestje! De 

groep was heel leuk, we leerden elkaar steeds beter kennen en zijn elke dag een 

beetje meer naar elkaar toegegroeid. We hebben heel veel gelachen en plezier 

gemaakt met elkaar.  

Het is jammer dat we afscheid gaan nemen, maar gelukkig hebben we hele mooie 

herinneringen gemaakt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 9 augustus 

 

Al om half negen zaten we aan het ontbijt. Daarna nog de laatste spullen in de 

koffers en tassen proppen en de kamer netjes achterlaten. Tussen kwart over 10 en 

half 11 verschenen de eerste ouders om hun kroost op te halen. Na zo’n bijzondere 

week is het ook altijd weer fijn om je ouders te zien. Even een kopje koffie en toen 

namen we echt afscheid van elkaar. 

 

Lieve Tatjana, Brian, Hester, Miranda, Caroline, Jellie en Mark, 

 

Dank jullie wel voor de gezelligheid en alle fijne momenten. Wij hebben genoten! 

 

Huub en Noortje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


