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Vrijdag 21 september 
 

Het was zo ver! Alle koffers ingepakt en op naar Arnhem, want daar 

zouden wij ons verzamelen en vertrekken naar Kroatië. Wij gingen met 

2 groepen. De jongere groep en de oudere groep. Wij hoorde 

natuurlijk bij de jongere (en gekke) groep. 

 

Om 09:00 uur was het zo ver… De reis kon beginnen!  

 

Op naar Kroatië!! 

 

Wij hebben deze dag 1075km 

gereden, wat een eind was dat! Wij 

zijn onderweg ongeveer 4 keer 

gestopt. Want zonder pauzes was 

het niet te doen.  
 

’s Avonds hebben wij lekker 

gegeten bij de Macdonalds in 

Duitsland. Daar kende zij niet de 

lekkere Mac saus, maar gelukkig 

heeft het iedereen gesmaakt. Na de Mac konden wij de laatste 

kilometers rijden. Nog ongeveer anderhalf uur.  

 

Wij waren een stukje verkeerd gereden. In Nederland kan je redelijk 

makkelijk en snel draaien op de snelweg, maar hier ging dat net iets 

anders… Wij moesten namelijk een tunnel in van 10 km! 

Eenmaal op de goede weg zagen wij een man in een rode jas 

zwaaien. En dat bleek Ron te zijn! De andere begeleider van de 

andere groep. Zij konden de weg niet vinden en zijn achter ons 

aangereden.  

 

Eenmaal bij het hotel in 

Oostenrijk (Graz) waar wij 

overnachtte, bleken er te 

weinig kamers te zijn… Een 

paar zijn met 2 begeleiders 

naar een ander hotel 

gegaan 3 minuten verderop.  

 

Gelukkig kon iedereen om 

00:00uur lekker gaan slapen, 

daar waren wij wel aan toe! 
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Zaterdag 22 september 

 
Het was een korte maar goede nacht. Wij gingen 

namelijk om 07:00 uur ontbijten! De een had het er 

makkelijker mee dan de ander.  

 

Wij vertrokken weer om 08:15 uur om naar onze 

eindebestemming te gaan! 

 

Iedereen had een lunch gesmeerd, waarvan 1 

een ei wel gepeld in de tas had…    

 

Wat waren er onderweg toch veel tolwegen en 

dan ook nog een ID controle… wat een gedoe. 

Uiteindelijk kwamen wij bij de boot. Wij waren dan al wel in Kroatië, 

maar nog niet op het eiland waar wij naar toe gingen! 

 

De boot ging om 17:45 uur (dat was de bedoeling, 

ook de boten hebben vertraging). 

Na 600 kilometer gereden te hebben deze dag 

kwamen wij dan eindelijk om 18:30 uur aan op de 

glamping. Ja je leest het goed geen camping, 

maar een glamping oftewel luxe kamperen! 

 

Nadat alle koffers uit de 

bus waren en in de tenten 

waren gezet, gingen wij met de hele groep 

(ook de oudere) uit eten dichtbij de glamping. 

En daar waren toch wel knappe vrouwen aan 

het werk, daar moet natuurlijk ook op gelet 

worden.  

 

Na een lange dag gehad te hebben ging 

iedereen om 23:30 uur slapen. 
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Zondag 23 september 

 
Vandaag konden wij lekker uitslapen. Sommige van ons waren op tijd 

wakker. Gelukkig was Paul ook altijd op tijd wakker. Hij maakte altijd 

een heerlijk ontbijtje klaar. Een eitje of een wentelteefje?  

 

 

Verder konden wij deze 

dag lekker bijkomen van 

de lange reis. Lekker 

zonnen en zwemmen in ons 

privé zwembad. Het was 

wel een beetje koud, maar 

daar moest je even 

doorheen.  

Wij hebben gelummeld, 

wat een lol! 

 

’s Middags gingen er een 

paar met Paul naar de 

winkel, want ja… 

boodschappen moeten 

ook gehaald worden. 

Daarbij werd er natuurlijk ook gekeken naar kleding en souvenirtjes. 

Niet iedereen wilde mee en die bleven lekker met Tamara op de 

glamping.  
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Maandag 24 september 

 
Het was vandaag slecht weer… dit hadden wij niet verwacht in 

Kroatië?! Het waaide ontzettend hard en het 

regende.  

Geen weer om lekker op de glamping te blijven. 

Wij hadden gehoord dat er een olijf en steen 

museum was op het eiland. Dit leek ons wel erg 

interessant.  

Wij begonnen bij het steenmuseum. De een was 

sneller uitgekeken dan de ander. Het was erg 

interessant. Er stond zelfs een trouwjurk van 

ongeveer 100 jaar geleden!  

 

 

 

 

Daarna zijn wij door gegaan naar het olijf 

museum. Bij binnenkomst kregen wij een 

ontzettend 

lekkere 

kersenlikeur! 

(hiervan hebben 

wij natuurlijk een flesje gekocht voor op de 

glamping). Er werd ons uitgelegd hoe zij 

vroeger olijfolie maakte. En na afloop 

kregen wij op 3 manieren olijventapenade 

samen met brood. De een was lekkerder 

dan de ander. En daar hadden ze 

olijvenjam en die was heerlijk, ook die 

ging mee naar de glamping.  
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Dinsdag 25 september 

 
Vandaag konden wij dan eindelijk… 

SHOPPEN! Wij gingen met de boot naar 

Split. Wij hadden gehoord dat je daar 

goed kon shoppen en souvenirtjes kon 

kopen.  

De vrouwen gingen samen en de mannen 

gingen alleen op pad. Zo was de club iets 

kleiner en konden wij in deze 2 groepjes 

doen wat wij wilde.  

 

 

 

Ook hoorde wij dat er een schorpioen was 

gezien in de tent van Tamara en Karin. 

Helaas waren wij te laat… maar er is in de 

tent van de jongens ook een schorpioen 

gezien. Die zat in de wasbak en is 

doorgespoeld. Gelukkig konden wij hier wel 

een foto van maken. Dit maak je in 

Nederland niet mee… 

 

 

 

’s Avonds zaten sommige lekker in 

de tent spelletjes te doen of bij het 

kampvuur met een muziekje. Lekker 

meezingen of dansen.  
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Woensdag 26 september 
 

Vandaag hadden wij een 

jarige! Deborah was jarig en 

vierde haar 26e verjaardag 

met ons! Zij kreeg een 

ontbijtje bij haar tent.  

 

Vandaag gaan we naar Bol. 

Een paar gingen een 

medical massage doen en 

de andere gingen in een 

buggy rijden! Na de 

massages hebben wij gewisseld, toen ging de andere club buggy 

rijden en degene die er net in waren geweest zijn bij de marktjes wezen 

kijken en hebben op een terrasje aan zee wat gedronken en pizza 

gegeten. 

 

 

 

Natuurlijk wilde 

sommige ook even 

achter het stuur 

zitten. 

 

 

 

 

Helaas ging de buggy niet harder dan 50 km/u. Maar dit was wel 

veiliger. Veel scherpe bochten! Gelukkig durfde jullie het allemaal aan 

om met Paul en Tamara in de buggy te zitten.  
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Donderdag 27 september 

 
Vandaag gingen wij heerlijk naar het strand! Lekker bij kleuren en bruin 

worden, want ja… het was natuurlijk wel de bedoeling dat wij de 

mensen in Nederland jaloers zouden maken met ons kleurtje.  

 

Eenmaal op het strand (in Bol) heeft Paul 

strandbedjes geregeld voor ons. Het was een 

kiezelstrand… niet iedereen had 

waterschoenen mee, dat was wat moeilijk 

lopen, maar wij hebben ons prima gered en 

vermaakt. 

 

 

 

 

 

Er zat namelijk een cocktail bar! Wat een heerlijke 

cocktails hadden ze daar, zowel met alcohol maar 

ook zonder.  

 

 

Verder stonden er 

tentjes waar je lekker kon eten. Al met al 

hebben wij ons prima vermaakt op het 

strand. Wij gingen pas om 18:00u terug 

naar de glamping.  

Daar hebben wij met z’n alle genoten van 

de laatste lange avond. Bij het kampvuur 

met muziek! 
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Vrijdag 28 september 

 
En daar was die dan… de laatste dag in Kroatië, 

maar wij hadden een jarige! Deborah was jarig en 

vierde haar 28e verjaardag met ons! Zij kreeg een 

ontbijtje bij haar tent en natuurlijk wat cadeautjes. 

 

 

Ondanks dat het de laatste dag was, zat de 

stemming er goed in! 

Sommige vonden het fijn om naar huis te gaan, 

maar anderen wilde graag nog even blijven.  

 

Gelukkig hoefde wij daar vandaag niet teveel over 

na te denken. Samen met de andere groep, hebben wij nog veel 

plezier gehad en genoten van het mooie weer. Ook nog even het 

zwembad in, maar niemand hield dat echt lang vol. Wat was dat 

koud! 

 

Lekker zonnen en ook de koffers 

inpakken.  

 

’s Avonds hebben wij gezellig met z’n 

alle gebarbecued. Daarna zijn wij bij 

het kampvuur gaan zitten. Sommigen 

wilde al naar bed, maar die werden 

met een smoes terug gestuurd, want de 

vakantie herinneringen moesten nog! 

Daarna was het voor het eerst tijd om 

op tijd naar bed te gaan. iedereen ging om 22:30 uur naar bed, want 

de volgende dag zouden wij om 

kwart voor 8 vertrekken. 
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Zaterdag 29 september 

 
De terugreis kon beginnen! Wij konden 

om 09:00u met de boot, wij moesten 

nog een halfuur wachten. Gelukkig 

hadden wij het ook heel gezellig met de 

andere groep. Wat foto’s hier en daar 

en toen konden wij weer verder.  

Dit keer overnachtte wij in Duitsland. 

Dan hadden wij de meeste kilometers 

gehad voor de terugreis.  

Uiteten bij een restaurant aan de snelweg. De een 

had frietjes met kip, de ander pasta en sommige 

het enige wat niet kan missen in Duitsland, namelijk: 

schnitzel! 

 

Na een beetje 

gekkigheid (bekijk de foto’s nog 

maar eens waar onze namen bij 

staan) gingen wij de laatste 200km 

rijden. Uiteindelijk konden wij om 

half 12 allemaal slapen en ons 

klaar maken voor de laatste dag 

rijden. 
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Zondag 30 september 

 
Vandaag was de dag dat wij 

terug zouden komen in 

Nederland! Maar eerst konden 

wij heerlijk ontbijten in het hotel 

en wat zag het er leuk uit! 

 

 

 

 

Iedereen had een lekkere lunch gesmeerd, de 

koffers gepakt en het was tijd om de laatste 

kilometers te rijden.  

 

Natuurlijk moesten wij nog eten en als je 

onderweg bent dan eet je natuurlijk bij… 

McDonalds!  

Toen moesten wij nog 5 min. rijden en we waren 

bij het Tendens kantoor. Alle ouders, verzorgers 

stonden te wachten en wat was iedereen blij 

elkaar weer te zien! 

 

 

 

WAT HEBBEN WIJ MET Z’N ALLE GENOTEN! 
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