
 

 

 

Reisverslag  
(13 augustus 2021-20 augustus 2021 

 Pretparken en Dierentuinen) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

Inleiding  
We zijn op reis geweest naar Sevenum, Limburg.  Daar verbleven we in een luxe huisje op 
het Landal Park ‘de Schatberg’.  
De vakantiegangers waren Britt, Janneke, Lotte, Bryan, Kevin, Mark en Niels. 
Zij werden begeleid door Arjan en Tanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 1 – vrijdag 13 augustus  
 
Vandaag was het zover! We vertrokken om 11:00 met zijn drietjes bij Tendens voor 
onze vakantieweek.  
Kevin was jarig en we hebben gezellig voor hem gezongen. Samen met Janneke en 
Brian zijn we vertrokken naar Eindhoven. Daar hebben we Niels opgehaald. 
We reden snel door naar het vakantiepark. We waren iets te vroeg en mochten nog 
niet in het huisje. Samen met Arjan en Tanja zijn we een rondje op het park wezen 
lopen. Toen hebben we nog gewacht op Mark, Britt en Lotte.  Iedereen was er en we 
konden naar het huisje.   
Omdat Kevin jarig was, werd er getrakteerd op koffie en echte Limburgse vlaai. Wat 
was dat lekker! 

 
Na de koffie en vlaai vertelden Arjan en Tanja de regels en wat we gingen doen. Ze 
hadden de kamers verdeeld. We vonden het huisje heel mooi. Janneke kreeg haar 
eigen kamer en de rest sliep met iemand anders op de kamer. 
Kevin vond het spannend om samen met iemand op de kamer te slapen, maar hij 
heeft dat toch gedaan. 
Arjan en Brian gingen nog boodschappen doen. Tanja ging lekker koken. 
Ondertussen was Kevin even gaan liggen en bleef Lotte bij Tanja.  Janneke vertelde 
aan de jongens dat ze van ze hield. Dat vonden de jongens niet zo fijn. Gelukkig 
werd het opgelost. 
Toen Arjan terug was van het boodschappen doen, konden we gaan eten. Gelukkig 
vonden wij het eten van Tanja lekker. Wat hebben we gesmuld! 



 

 

 

Na het eten was er  nog koffie met een wafel. We hebben alles netjes afgeruimd. 
Daarna gingen we lekker wandelen met Arjan.  Kevin wilde nog in de sauna en bleef 
met Tanja in het huisje. Tijdens het wandelen werd Lotte niet goed. Gelukkig konden 
Tanja en Kevin nog snel suiker brengen. Het duurde even voordat ze zich beter 
voelde. Arjan ging alvast met de rest terug naar het huisje. Tanja en Lotte kwamen 
later aan en toen stond er al lekker een drankje met chips klaar. 
We hebben een lekker drankje gedronken en gezellig de dag afgesloten, daarna ging 
iedereen douchen en fijn slapen. 

 
We vonden het allemaal erg spannend zo’n eerste keer in een vreemd huisje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Dag 2 – zaterdag 14 augustus 

 
Om 9 uur vanochtend hebben Arjan en Tanja ons wakker gemaakt. De ontbijttafel 
was al gedekt. Iedereen kreeg alvast een kopje koffie of thee.  Toen iedereen 
aangekleed was, konden we lekker aan tafel. Er was brood, vlees, kaas,pindakaas, 
pasta , hagelslag, vruchtensap. Voor iedereen was er wat lekkers. 
Om half elf  vertrokken we met het busje naar de dierentuin. We gingen helemaal 
naar Kerkrade, wat een uurtje rijden was. In Kerkrade was een enorme dierentuin. 
Gaiazoo.  

 
We begonnen met een boterham en daarna gingen we op pad. Als eerste zagen we 
apen. Vervolgens liepen we via varkens en ezels, naar een echt junglebos. In het 
junglebos moesten we klauteren om bij de andere dieren te komen.  We zagen 
insecten en er was huisje waar we naar vissen konden kijken. Kevin vond de vissen 
echt super. We hebben ook hyena’s gezien en vossen.  Na een tijdje gingen we 
lekker op het terrasje zitten. Hier kregen we een drankje.  



 

 

 

 
We mochten ook op de draaimolen. Na de draaimolen, wilde Janneke nog op de 
glijbaan. Dat vond ze harstikke leuk!   
In de dierentuin waren allerlei uitkijkposten waar je beter naar de dieren kon kijken.  
Er was een meneer die ons een muntje gaf zodat we door de verrekijker konden 
kijken. We hebben ook struisvogels gezien, super groot. Iedereen had zich verheugd 
op de gorilla’s.  We konden op een nep-gorilla klimmen. We zagen ook de gorilla’s  
achter het glas. Kevin vond het prachtig, want ze leken op zijn vader. 
Iedereen had zijn eigen lievelingsdier: 
Lotte vond de zebra’s en de stokstaartjes het leukste. 
Niels vond de giraffen het leukst. 
Janneke vond de zebra’s het leukste. 
Britt vond de rode panda heel schattig, maar het mooiste waren toch de wilde 
przewalski-paarden . 
Mark vond het Savanne gedeelte het mooist. 

Brian vond alles mooi en de korte rokjes      . 

 
Om vijf uur gingen we terug naar het huisje en eerst nog boodschappen voor het 
avondeten doen. 



 

 

 

 
De terugweg hebben we gebruikt om een beetje bij te slapen. Eenmaal thuis gingen 
Niels en Tanja snel aan de slag met het avondeten. Niels had een heerlijke salade 
gemaakt, met sla, tomaten, komkommers, slasaus. Ze hadden ook kipburgers 
gebakken en stokbrood en wat tacochips met gehaktsaus. We hadden flinke honger 
en hebben dan ook goed gegeten. Er was ook een toetje, waar iedereen van heeft 
gesmuld.  Na het eten heeft Lotte lekker in het bubbelbad  gezeten. Kevin en Britt 
gekleurd, Mark zat in de sauna en de rest was lekker in de zitkamer tv aan het kijken. 
We kregen nog koffie en koekjes en later nog frisdrank en wat chips terwijl we naar 
de Voice keken. 

Om elf uur gingen we naar bed, want de volgende dag stond er weer iets spannends 
op het programma en daarvoor moesten we goed uitgerust zijn. 

 
 

 



 

 

 

Dag 3 – Zondag 15 augustus 
 
Vandaag was het vroeg opstaan. Om acht uur ging de wekker al. We hebben weer 
lekker ontbeten en gingen toen met het busje naar het klimparcours in Tegelen. Daar 
werd al op ons gewacht door professionele klimmers. We kregen allemaal een helm 
en een klimtuigje om.  De leraar liet ons een proefparcours lopen en vertelde precies 
hoe we alles moesten doen.  Kevin vond het doodeng, Janneke ook. Maar toch 
gingen ze de uitdaging aan. Wat waren ze moedig! Lotte bleef fijn op de grond en 
juichte iedereen toe. Na het proefparcours mochten we grotere parcoursen doen. 
Alles was hoog in de bomen. Met touwen en palen. Er hing zelfs een auto in de 
bomen. Britt en Brian deden het heel erg goed en gingen als een speer door het 
klimbos. Ze deden het zo goed dat ze zelfs de moeilijkste klimtochten mochten 
lopen. 
Mark had er ook zin in, hij heeft parcours nummer 3  helemaal afgemaakt. 
 

 
Niels en Janneke deden het fly parcours, net zo spannend als alle andere 
parcoursen. Toen we klaar waren met klimmen hebben we allemaal een lekkere 
boterham gegeten en we hadden ook nog een wafel gekregen.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Na de lunch gingen we in het busje naar het vakantiepark terug. Met wat lekkers te 
drinken en een koekje erbij, werd het avond programma verteld. Eerst uitrusten, dan 
lekker zwemmen en dan uiteten. Na een uurtje uitrusten vertrokken we naar het 
zwembad. Er was een glijbaan, een stroomversnelling en we konden ook buiten 
zwemmen. Kevin was erg blij dat hij eindelijk kon zwemmen, hij is namelijk een echte 
waterrat. 
 

Janneke vond de glijbaan superleuk, ze is er zeker 
4 keer vanaf gegaan. 
Mark, Brian, Britt en Niels profiteerden van het 
mooie weer en hebben in het buitenzwembad 
gezwommen.  Later kwam iedereen weer naar het 
binnen zwembad. 
Na het zwemmen liepen we terug naar het huisje. 
We moesten onze mooie kleren aan en ons 
douchen voor het etentje. We gingen naar een 
restaurant, waar je zoveel kon eten als je wilde. Er 
was sushi, pizza, spareribs, frietjes, chinees, 
mexicaans, pannenkoeken, ijs, vis, taart en gebak, 
pasta. Voor ieder wat wils.  
Iedereen heeft goed gegeten en genoten. Na het 
eten gingen we dan voor de laatste keer terug naar 
het huisje. Bijna iedereen was doodmoe en dook 
gelijk het bed in. 
Deze dag was weer harstikke leuk, we hebben ons 
goed geamuseerd. 
 

 
 
 
 



 

 

 

Dag 4 – maandag 16 augustus 
 
Rust, daar waren we aan toe. Een dag op het park, chillen, ons eigen ding doen en 
vooral uitslapen.  We mochten vandaag tot tien uur uitslapen. Het was ook goed als 
we eerder opstonden. Na het ontbijt ging Arjan met Niels boodschappen doen. De 
rest bleef met Tanja in het huisje. Sommigen gingen lekker lezen, anderen kleuren 
en je kon ook een disney film kijken.  
Omdat we laat hadden ontbeten, hadden we ook een late lunch. Kevin en Tanja 
gingen pannenkoeken maken. Kevin had een recept gevonden en hij liet Tanja zien 
hoe je de lekkerste pannenkoeken maakt. 

 
De eerste ronde waren normale pannenkoeken. Lotte kreeg een speciale 
kaaspannenkoek. Kevin vond de pannenkoeken van Tanja erg grappig. Hij maakte 
ze veel mooier. Bij de tweede ronde maakte Kevin zijn bananen-pannenkoeken. 
Iedereen vond ze lekker! 
Na de lunch konden we kiezen. We mochten met Arjan gaan zwemmen of we bleven 
met Tanja in het huisje.  Lotte ging een kleurplaat maken voor Bollo. Toen deze af 
was, ging ze samen met Niels, Britt en Tanja op pad. De kleurplaten werden in de 
brievenbus van Bollo gegooid. En de weg werd naar het winkeltje vervolgd. Niels 



 

 

 

kocht wat lekkers, Britt een mooie pet en Lotte wat postkaarten. Tanja werd in het 
winkeltje gebeld door Arjan. Het zwemmen ging wat moeilijk, want Janneke was haar 
zwembroek vergeten, Kevin was zijn handdoek vergeten en Arjan was de bal 
vergeten.  Toch mocht dat de zwempret niet bederven. Janneke besloot om haar 
stoel lekker dicht bij Arjan te zetten en zo al zittend te genieten van het zwembad. 
Toen men thuiskwam van het zwemmen, was het andere groepje al bezig met het 
avondeten voor te bereiden.  In de avond werden er wraps met groenten en kip 
gemaakt.  Iedereen mocht zelf beslissen wat hij /zij op de wrap wilde. Tanja en Lotte 
deden samen super gezond en hadden een wrap van slabladeren gemaakt. Ook dat 
beviel.  
 
Na deze dag van rust werd het tijd voor een beetje actie.  We gingen naar de 

bowlingbaan. We werden in twee 
teams verdeeld en kregen nog 
een lekker drankje. Iedereen 
deed zijn best om goed te 
bowlen, dat lukt heel goed. 
Alleen Tanja kreeg het voor 
elkaar om een bal op de baan 
naast haar te gooien.  Niels had 
gewonnen van Arjan met bowlen 
en was hier zeer trots op. We 
kregen ook nog lekker bitter 
ballen erbij. Maar we waren zo 
druk met bowlen dat er 
nauwelijks oog voor was. 
 
 
Terug in het huisje mochten nog 
we fijn opblijven en werd het 
programma voor de volgende 
dag verteld. We mochten nog 
wat opblijven. Er werden 
spelletjes gespeeld, weer wat 
gelezen, gebadderd , muziek 
geluisterd. We sloten onze dag 
relaxed af. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag  5 – Dinsdag 17 augustus  
 

 
We begonnen de dag vandaag om 8.30 en om 9.00 zat iedereen braaf aan het 
ontbijt. Voor vandaag stond de dierentuin in Overloon op het programma. We 
vertrokken om half elf. Kevin regelde de muziek voor in het busje. We hadden de 
grootste lol en zongen allemaal mee met de Hollandse hits. 

 
 
In de dierentuin werden we begroet door de rode pandabeertjes. Deze dierentuin 
was heel anders dan de vorige dierentuin. We konden de dieren veel beter zien. Er 
was wel afrastering , maar geen glas. We konden ook veel dichterbij. 
Ook waren er speciale klimpaadjes voor de avonturiers. Al klauterend gingen 
sommigen van ons door de dierentuin heen. Voor de lunch hadden we broodjes en 
wraps bij ons. Die we bij de leeuwen hebben opgepeuzeld. Toen het ging regenen, 
waren we toevallig bij een oude bus die was ingericht met tafeltjes en een mooi 
uitzicht op de giraffen. Van dichtbij konden we stokstaartjes zien. Wel moest ons 



 

 

 

brood toen in onze tassen, omdat 
ze het anders zouden afpakken.  
 
Op een gegeven moment was 
Janneke op avontuur op een 
klimpaadje. Ze kwam erachter 
dat ze wat hulp nodig had. Dus 
Tanja ging haar helpen met het 
klauteren. Arjan en de rest van 
de groep bleven wachten. Tanja 
had haar blikje cola aan Arjan 
gegeven. Toen Janneke en Tanja 
terugkwamen, was Janneke zo 
enthousiast dat ze op Arjan 
afstormde en zo de cola over 
hem heen gooide. Dat was 
natuurlijk hilarisch, iedereen 
moest lachen en Janneke nog 
wel het hardst. 
Aan het einde van ons dagje 
dierentuin hebben we nog 
gezellig warme drankjes 
gedronken en wat souvenirs 
gekocht.  Er moesten nog 
boodschappen gedaan worden 
en er was nog een grote 
verrassing. Op het park gingen 
we niet direct naar het huisje. We 
gingen naar een ruimte die ‘de 
schatkamer’ heette.  Daar stond 
een juffrouw op ons te wachten 
met de verrassing. We hadden 
namelijk een fan van Bollo onder 
ons, die alle liedjes kent en heel 
graag met Bollo wilde dansen. 

Speciaal voor Lotte was er Bollo. Ze gingen samen op zoek naar zijn sleutel. Er werd 
gezongen, gedanst en nog een fotosessie gedaan. 



 

 

 

 
 
 
 
Na de ontmoeting met Bollo gingen we naar huis. Niels, Kevin en Tanja gingen 
koken voor de groep. Janneke vond het hoogtijd dat de stofzuiger door de keuken 
ging. Vol enthousiasme pakte ze de stofzuiger en ging er in de keuken mee aan de 
slag. Iedere rijstkorrel werd opgezogen. Ook uit de schoenen van Tanja. Die zaten 
blijkbaar zodanig vol met rijst, dat de gehele schoen werd leeggezogen. Met als 
gevolg dat de inlegzool in de stofzuiger zak belandde. Ook Arjan en Tanja zelf 
werden aan een stofzuigbeurt onderworpen. Het was weer een hilarisch moment met 
Janneke.  
Daarna keken we lachvideo’s van Gerard Joling en wilden we ‘down the road’ kijken.  
Arjan vertelde het programma voor de volgende dag: pretpark Toverland. 
Dus om morgen goed uitgerust op pad te gaan, ging iedereen op tijd naar bed. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 6 – Woensdag 18 augustus  
 
Nog voordat de wekkers waren gegaan, waren Janneke en Lotte al wakker. Het is 
ons een raadsel wat Janneke ’s nachts in bed uitspookt. Het was nu de tweede 
ochtend dat Janneke haar topmatras halverwege het bed en de grond verbleef. 
Ook vandaag hadden we een intensieve dag voor de boeg. Na ons ontbijt gingen we 
op pad naar Toverland.  
We waren om half elf daar . Nadat we door de ingang waren gegaan, werden we 
begroet door een prachtige piratenvrouw.  Brian ging maar al te graag op de foto met 
haar! Daarna volgde de rest van de groep.  We gingen naar een attractie op het 
water. Lekker rustig beginnen. We moesten wel erg lang in de rij staan. Kevin was 
bang om de trappen op te lopen en over de houten brug. Toch ging hij in de attractie. 

Omdat we het niet fijn vonden om zo 
lang te wachten bij iedere attractie, ging 
Arjan terug naar de kassa. Hij regelde 
dat we niet meer in de rij hoefden te 
staan en minder lang hoefden te 
wachten. Hierdoor konden we meer zien. 
We hebben ook een mooie duikshow 
gezien. De duikshow was een verhaal 
over een verborgen parel. De persoon 
die de parel op 25 m hoogte bracht werd 
kapitein van het schip. 
 
 
Maar natuurlijk was er ook een slechterik 
in het verhaal. De show was erg 
spannend. Janneke ging er helemaal in 
op. Ze moedigde de goede piraten goed 
aan. 
 
Na de duikershow gingen we het 
attractiepark pas echt goed verkennen. 
We zijn in zeker 4 achtbanen geweest , 
een waterbaan en twee waterattracties! 
En we hebben nog een fonteinenshow 
gezien.  Janneke stond weer goed 
vooraan en heeft de show niet gezien, 
maar vooral gevoeld. Hartstikke nat was 
ze geworden! Gelukkig had ze  nog een 
trui bij zich. We hebben ook op de 
carrousel gezeten. En tussendoor 

hebben we nog een terrasje gepakt. 
Op het einde kregen we nog een les in magie. Daarvoor moesten we een donker 
huisje binnen en werden we ontvangen door een tovenaar. Hij moest nog een beetje 
leren toveren en had onze hulp nodig. In het begin lukte het niet zo goed, dat was 
met alle geluiden wel eng. Maar daarna ging het super goed en konden we de 
tovenaar helpen. 
 



 

 

 

 
 
Vlak voordat we naar huis gingen, verstapte Kevin zich. Hij had heel veel pijn. 
Dus Arjan heeft een rolstoel geregeld en werd Kevin goed rond gereden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na wat souvenirs te hebben gekocht, 
stapten we weer in onze bus. We 
waren onderweg naar het park met 
de supermarkt als tussenstop. Er 
moest nog voor de Jumbo een extra 
stop gemaakt worden. Want enkele 
personen hadden hoge nood. Dus 
met de bus aan de kant van een 
weg, werden de blazen hoorbaar 
geleegd. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Na deze plasstop konden we door naar de Jumbo, om vervolgens door te gaan naar 
het vakantiehuisje.  Tanja ging snel aan de slag met het bakken van hamburgers en 
het maken van een salade. Arjan ging patat voor erbij halen. We hebben weer 
heerlijk gesmuld!  Na het eten besloten we met elkaar het programma van de 
volgende dag. Zwemmen , thuis lunchen, winkelen in de middag en ’s avonds uit 
eten als afsluiting. We hebben ook weer een stukje van mr bean’s holiday gekeken. 
Helaas viel het internet weg en konden we hem vandaag niet afkijken. Hopelijk is de 
verbinding morgen beter.  
Iedereen lag om middernacht weer lekker in bed. Op naar de laatste leuke dag! 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 7 – Donderdag 19 augustus  
 
De laatste dag is aangebroken. Enkelen van ons hadden het moeilijk daarmee, kon 
de vakantie maar wat langer duren! Ondanks de emoties hebben we er een hele 
leuke dag van gemaakt. We werden verrast met een extra luxe ontbijt. Arjan en 
Tanja hadden er iets sjieks van gemaakt. Gekookte eitjes, verse broodjes uit de 
oven, jus d’orange.   
 

 
 
 
Na het uitgebreide ontbijt gingen we met zijn allen zwemmen.  Deze keer had 
iedereen de zwemspullen bij zich. En ook de bal was mee.  Na een uurtje lekker 
plonzen, gingen we terug naar het huisje. Omdat we in het huisje zouden lunchen, 
kregen we voor de lunch broodjes hamburgers. Erg lekker! Na de lunch gingen we 
met het busje naar Venlo. In Venlo hebben de dames geshopt en iedereen kon nog 
een souvenir kopen voor thuis. Aan het einde van de middag , gingen we lekker op 
het terras zitten voor een drankje en wat borrelhapjes. Britt vond de blonde ober ook 
erg interessant!  We reden terug naar het huisje. Daar gingen we ons klaar maken 
voor een avondje uit en begonnen we alvast met het inpakken van onze koffers. 



 

 

 

 

 
 
 
Om half acht gingen we naar het restaurant waar we dinsdag ook al waren geweest. 
Weer hebben we goed en heerlijk gegeten. Toen iedereen het toetje voor zich had, 
kregen we van Tanja onze vakantie-herinnering en daarna was het tijd om te gaan. 
We gingen op tijd naar bed, zodat we de dag erna nog tijd zouden hebben om het 
huisje op te ruimen.  Kevin kreeg zijn laatste avond-knuffel van Tanja voor het slapen 
gaan, die na de knuffel geen ribben meer overhad . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Dag 8 – Vrijdag 20 augustus 

 
Ook vandaag stonden we weer op tijd op. Tijdens het ontbijt werden de nodige 
traantjes gelaten. Na het ontbijt werd het tijd om samen het huisje op te ruimen en  
de laatste dingen in te pakken. We hielpen allemaal heel erg goed mee. 
Tijdens het opruimen werden we verrast door het spook van Kevin. 
 

 
 
Om kwart over tien was het dan tijd om te gaan. Lotte werd door haar vader 
opgehaald en daarna gingen we onderweg naar Arnhem. 
De terugreis verliep erg rustig, vooral omdat iedereen lag te slapen. 
Bij Veenendaal hebben we nog een tussenstop gemaakt en kregen we nog een 
milkshake. Britt werd daar opgepikt door haar zus.  
Een half uur later waren we in Arnhem en namen we afscheid van de rest. 
 
 

 
 
Deze reis was ontzettend leuk! We hebben veel gedaan en veel plezier gehad! 
Hopelijk gaat iedereen volgend jaar weer mee.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


