
Meidenweek Ouddorp 2022 
Met Anne, Anne-Minke, Ilona, Ingrid, Lisa, Marjolein en Sandra



Nadat de meiden elkaar hebben leren kennen, maakten we samen de 
weekplanning, gingen we de slaapkamers kiezen, pakten we de koffers uit en
sloten we af met heerlijke wraps. 
We gaan er een gezellige week van maken! ☺

Dag 1: Aankomstdag
Vrijdag 29 juli 2022



Na het ontbijt, zijn we gaan zwemmen. We genoten van het bubbelbad en
bommetjes maken. Beauty de bij bleef lekker thuis chillen en maakte zich
klaar voor een heerlijke Wellness. We toverden het huisje om tot een
rustoord, met heerlijke muziek, handmassages, gezichtsmaskertjes, 
nagelsalon en een haarsalon. Op het einde van de dag, deden we een terrasje
en Beauty de Bij had een wesp gevangen! (met een beetje hulp van Ilona)

Dag 2: Wellnessdag
Zaterdag 30 juli 2022



We begonnen de dag met een zondags ontbijtje met croissantjes en
een eitje (dat rijmt). Dat gaf Marjolein energie om te dansen op K3. 
(ook dat rijmt). In de namiddag genoten we van een man die een
rubix cubus oplost achter z’n rug, met 2 diabolo’s tegelijk speelt én
helemaal in een ballon past! We gingen uit eten bij Grill en More

Dag 3: Theater
Zondag 31 juli 2022



Tijdens het shoppen, sloten Sandra en Anne-Minke een vriendschap voor
het leven. We maakten muffins en Beauty de Bij mocht er 1tje kiezen. Na 
grondige inspectie, werd het een roze. Na de pannenkoeken als avondeten, 
genoten we van de danskunsten van Ingrid op High School Musical. 

Dag 4: Shoppeeuuhhh
Maandag 1 augustus 2022



Na een heerlijk versgebakken broodje met een spiegelei, gingen we naar het 
strand. We konden net niet drijven, maar het was wel heerlijk in het plasje
water voor de zee. Beauty de Bij had nog 2 wespen gevangen op het terrasje
en daarna aten we lekker andijviestamppot met worst of spinazie à la crème 
met aardappeltjes voor wie geen stamppot wou. Buikjes vol?! Dan gingen we 
naar de bingo! Waar Anne-Minke had gewonnen!

Dag 5: Dagje zee
Dinsdag 2 augustus 2022



Dag 6: Bioscoop en Pizza
Woensdag 3 augustus 2022

We koelden het huis snel voordat de warmte zou komen. Vandaag zoeken we 
de koele bioscoop op, om de nieuwe Minions film te zien. Er was geen
plaspauze, dus Beauty de Bij ging even voor de film plassen. Na de film, 
maakten we allemaal pizza en sloten we af met heerlijke meloen als toetje.



Iedereen wordt lekker verwend met een vers gebakken broodje en meloen
voordat we de boot op gaan, op zoek naar zeehondjes. In de Keulse Pot 
genieten we van heerlijke spare ribs die van het bot af vallen, een Belgisch
stoofpotje of een quiche met geitenkaas. We sloten af met een lekker toetje.

Dag 7: Bootje varen
Donderdag 4 augustus 2022



Het zit erop.. We hebben een erg fijne week gehad! Ilona en Marjolein waren
al opgehaald in Ouddorp en nu nemen we afscheid van Sandra, Ingrid en Lisa. 
Anne-Minke en Sandra nemen even extra afscheid als nieuwe vriendinnen en
bellen elkaar snel weer. Op naar Arnhem, waar we afscheid nemen van Anne-
Minke en Anne. Beauty de Bij controleert nog even dat de bus echt leeg is. 

Dag 8: Naar huis
Vrijdag 5 augustus 2022



En nu lekker uitrusten en uitkijken
naar de volgende vakantie…

Zzzzzz..


