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Terrasje en planning maken

16 juli

Daarna hebben we in het huisje een
weekplanning gemaakt. Marlieke nam het 
voortouw om alle activiteiten met iederen op te
schrijven.  We gaan namelijk 2 keer uit eten, nog
3 keer terrasjes doen en maken samen
afspraken over hoe laat we ontbijten, lunchen
en avondeten. Dan kunnen we iedere dag
uitkijken naar wat we nog gaan doen

Aangekomen bij Landal hebben we eerst
elkaar wat beter leren kennen met een
drankje op het terras
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Beauty & chilldag

17 juli

In de avond dansten we met Bollo en
mochten ook allemaal samen op de foto

In de avond aten we lekker WRAPSSSSSSS met 
allemaal lekkere groentes

Om bij te komen van de reis en
iedereen in relaxmodus te krijgen voor
de vakantie, hebben we een beautydag
georganiseerd. Onder de begeleiding
van heerlijke wellness muziek, kon je 
gezichtsmaskertjes doen, een
handmassage krijgen of naar het 
nagelsalon om je nagels te laten lakken

Nina (het bijtje) mocht ook meedoen
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Naar het theater

18 juli

Zondag gingen we naar het Strandtheater. Hier keken
we Camping Pavarotti en hebben we genoten van de 
show. Het was erg grappig met een wc dame, een
hond en ze zongen allemaal heel mooi

Om de dag af te sluiten, gingen we heerlijk uit
eten met z’n allen in een erg gezellig
restaurantje in Ouddorp

Daarna hebben we muffins gemaakt en van Ilona mocht Nina er ook 1
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Lekker zwemmen

19 juli

Overdag gingen we met z’n allen
zwemmen. Er was een glijbaan in de 
vorm van een zeehond en we hebben
heerlijk genoten om even af te koelen

Maggie heeft Disney+, mega tof natuurlijk, 
want dan kunnen we filmavond houden! 
Lekker op de bank met chips en fris

Pannenkoeken voor avondeten.. En ook nog eens door de weeks! Dat
kán normaal toch helemaal niet?! Het is tenslotte vakantie! Dan kan
dat allemaal wel
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Geitenboerderij

20 juli

Dinsdag gingen we geitjes bezoeken, het stonk wel
heel erg, maar was wel gezellig tussen alle leuke
geitjes en andere dieren

Het winkeltje op de geitenboerderij had zelfs een
zakje geitenkeutels (dropjes), maar we kozen toch
voor een gebakje of drankje lekker uit de zon

We sloten de dag af met patat en hamburgers, 
Maggie werd door Emma ingemaakt met Uno. Vond
ze niet erg natuurlijk, ze is een echte professional ☺

Sandra vertelde deze bok
om wat rustiger te zijn en
dat deed hij. Goed bezig!!!
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Rondvaart en
strandwandeling

21 juli

Lekker samen bootje varen, een plekje
achteraan allemaal samen, uit de zon en
af en toe kwam er een zeehondje kijken

JEEEEJJJJ!! Vegan 
magnum! Laurie 
helemaal blij!

Oh nee! Een kapotte strand 
rolstoel?! Geen probleem
met de charmes van 
begeleidster Michelle, die 
versiert wel ff een rit met de 
reddingsbrigade naar de zee

Nena genoot van 
de zee en haar
voeten in het 
zand. 
Onderweg terug
kwamen we de 
hele groep tegen
die nog even een
strandwandeling
maakten. We 
sloten de dag af
bij de buren
(vrouwenweek
van Tendens) en
maakten nieuwe
vriendinnen
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Lekker shoppen

22 juli

Iedereen nog ff klaarmaken, langs de manicure om te kunnen
gaan shoppen. Eenmaal uitgeshopt, pakken we ons laatste
terrasje. Dan even uitrusten in het huisje en uit eten

Super lekker gegeten
natuurlijk en de sfeer zat
er weer goed in. Romy 
vond na het eten van een
cheesecake, het toch tijd
om nog churros te eten, 
want laten staan is ZONDE!



C2 General

Afscheid en terugreis

23 juli

Marlieke heeft nog een laatste date met Harry en wij nemen ook nog even 
afscheid van elkaar. We sluiten de avond af met een Jills of Radler 0,0, en
bereiden ons voor om naar huis te gaan
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Dank jullie wel

Vraag naar de inside jokes.. 

Maggie en Michelle vonden het heel erg leuk om de reis met jullie te
begeleiden. Voor Michelle de allereerste keer en Maggie al de zoveelste, maar 
dit was een reis om niet meer te vergeten.

Iedere dag echt hard gelachen, lekker met elkaar grapjes gemaakt en heel veel
boksjes en high fives gegeven.

Wij willen volgend jaar opnieuw, wellicht zien we jullie dan ook ☺

Bussen
kunnen
dansen

Marlieke’s
oren zijn

roze
James was 
overleden, 
maar Harry 

verving hem

Nina 
was de 

10e gast Douchen
gaat het 

beste met 
keiharde
muziek

Meeuwen 
houden erg 
van brood 

voor eendjes 1 iemand
snurkte

een beetje
☺


