
 

 

 

 

TENDENS VAKANTIE   [A1501]   ‘BURGH HAAMSTEDE”  ZEELAND 

van 28 augustus t/m 4 september 2015 

 

 

 
 

Hallo Zeeland wij komen er aan 

 



Op vrijdag 28 augustus vertrekken Janny en Lies om 12.15 uur vanaf Arnhem naar Didam om de 

gasten voor de Zeeland reis te halen. Om 12.40 uur zijn we er al en tot onze verbazing staat er nog 

niemand buiten, zelfs geen koffer. We halen alle spullen uit de bus en ja hoor daar verschijnt de eerste 

gast, die er vanuit ging dat we om 13.00 uur hadden afgesproken. En zo denken er meer want 

langzaam komen ook de andere gasten met hun familie aangereden en naar buiten. 

Het is een hartelijk weerzien met zowel de gasten als hun familie, we kennen elkaar inmiddels 5 jaar. Ja 

we hebben dit jaar een 5-jarig jubileum. 

Als de 2 rolstoelen, 2 rollators en alle koffers met behulp van de familieleden in de bus staan, en het 

was passen en meten, nemen we afscheid van de familieleden Jawel de rode draad gaat hier aan z’n 

reis beginnen, waar we natuurlijk een foto van maken.   

 
 

 
 



 

 

 

Onze gasten / jubilarissen 

 
 

 

 

Boven v.l.n.r. Annemarie, Ingrid, 
Annie. 
Midden links Helga en rechts 
Ilse. 
 
Begeleiding: 
Links: Janny de Jong 
Rechts: Lies Udema 

 

 

 

 
 



Om 13.15 uur worden we uitgezwaaid door de familie en gaan we richting Zeeland, waar het feest kan 

beginnen. Even voor Rotterdam houden we een sanitaire stop en vervolgen onze reis. Ondertussen 

horen we geritsel van broodzakjes en wordt er geluncht. Gelukkig hebben we geen files en na Brielle is 

het rustig op de Zeeuwse wegen. Tegen vieren komen we aan en na het inchecken gaan we op zoek 

naar Huis nr. 43 en het duurde even voor we het huis hadden gevonden. 

Allereerst gaan we het huis bekijken en het is prachtig. 

 

We hebben allemaal dorst en we gaan eerst iets drinken en dan uitpakken,  de boodschappen inruimen 

en de slaapkamers indelen. Wat heerlijk dat de bedden al zijn opgemaakt. Indeling van de kamers: 

Beneden delen Annemarie en Annie een kamer. Boven: Helga en Ilse delen een kamer en Ingrid heeft 

een kamer voor zichzelf. En natuurlijk de begeleidsters delen ook een kamer.  

Dan is het de hoogste tijd om te gaan koken: Het menu: 

Gebakken aardappeltjes en een witlofsalade met fruit en kip- en kaassoufflés en een romig toetje toe. 

Dan maken we nog een rondje over het park: 

 
We zijn vandaag zo vrolijk zo vrolijk en dat kun je wel zien. 
 



Terwijl we verder lopen komen we een speelveldje tegen met daarop een “wipkip”, nou dat hebben we 

geweten, ha.ha. 

  

  

 

 
Dan wandelen we weer naar ons vakantiehuis en 
brengen de avond door met een terugblik op het 
afgelopen jaar. Er is veel gebeurd; Annemarie is 
verhuisd, Ilse geopereerd en Annie moet 
geopereerd worden. Ingrid heeft nu een rollator en 
het lopen gaat nu veel beter. 
We sluiten de avond af met een hapje en een 
drankje en gaan lekker slapen. 
Welterusten. 

 

 

 



Zaterdag 29 augustus: 

We hebben allemaal lekker geslapen en bijna iedereen is al gedoucht en aangekleed als we gaan 

ontbijten. Na het ontbijt gaat Janny samen met Helga en Annemarie boodschappen doen in het dorp. 

Plotseling was Annemarie zoek .Ze was even naar het [personeelstoilet van AH). 

We gaan naar Nieuw- en St. Joostland [Gemeente Middelburg]. Er is een leuke markt.  Er treedt een 

line-dance groep op en een wedstrijd Ringsteken op paarden op een aangelegd parcours in een 

dorpsstraat: De deelnemers komen uit verschillende omliggende dorpen maar strijden allemaal 

persoonlijk om de prijzen. We gaan het allemaal zien.  

 

 

 
 

 



 

 

Ondertussen eten we een boterhammetje en drinken een sapje. Maar de roep om een terrasje begint 

ook en het is tijd om naar de bus te wandelen en richting vakantiehuis te gaan. 

We verlaten het dorp en rijden over de Oosterscheldekering naar Burgh Haamstede en onderweg geeft 

Ingrid aan dat ze wil trakteren. En dat wordt een lekker ijsje. 

 



Thuisgekomen kunnen we heerlijk op het terras zitten en er wordt getekend, gebreid, aardappels 

geschild en hebben alle tijd tot het eten klaar is. Menu: aardappeltjes, broccoli, worteltjes en 

varkenshaasje. En een heerlijk toetje na: aardbeienyoghurt en kwark + slagroom en een lepeltjes 

advocaat voor de kleur. Het was smullen. 

 

 

Rond  22.30 uur sluiten we de avond af en gaan lekker slapen, op naar morgen. 

 

Zondag 29 augustus 2015 

Vanochtend uitgebreid ontbijt met een gekookt eitje en jus d’orange en heerlijke kaas en vleeswaren en 

lekker brood. We maken direct daarna onze lunchpakketjes en drinken nog koffie en gaan dan naar 

Kasteel Westhoeve in Oostkapelle. Zie de foto’s”. In het kasteel is een Stay Okay hotel gevestigd, wat 

een prachtige locatie. 

Op de oprijlaan 



Aan de slotgracht aan de koffie 

Op weg naar het museum 

 



We bekijken de afdeling over het nachtleven van dieren. Daarna gaan we landschapstuin in. , maaaaar 

op de paden ligt een dikke laag schelpen en er is met rolstoelen en rollator niet door te komen. 

En we hebben de “rode draad” natuurlijk meegenomen en we gaan met z’n allen [maar helaas zonder 

Janny” op de slang met de “rode draad” op de foto. 

 

 
Ingrid op het paard en rechts met z’n allen op de slang met “natuurlijk” de rode draad. 

Even in het water scheppen, niks gevangen helaas. 

 

Als we hier uitgekeken zijn gaan we in de andere vleugel de tentoonstelling over Zeeland bekijken. 

 



  
 

Nadat we uitgekeken zijn gaan we terug naar huis. Vanavond gaan we uit eten en wie wil kan zich nog 

even omkleden, iets drinken en dan gaan we lopend naar het dorp naar Restaurant Ketelbinki. 

 

 

 

.  

Wat kiezen we: Sate en friet; Annie en Janny gaan voor sliptong; Helga en Lies voor Zeeuwse 
mossels; Annemarie voor een halve kip; Ingrid kiest een kipschnitzel. 
En natuurlijk nemen we nog een lekker kopje koffie toe. Janny en Lies nemen ook nog een likeurtje 
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erbij. Het was smullen. Het is goed dat we terug gaan lopen voor al die calorieën te verbranden 
 

Thuis gaan we natuurlijk nog even tekenen en kleuren en zitten gezellig met elkaar om de grote tafel. 

En ook een drankje en hapje ontbreken niet. In de loop van de avond begint het wat te rommelen en ’s 

nachts gaat het flink tekeer maar de dames zijn allang in dromenland en slapen lekker door. Ze hebben 

er niets van gemerkt. 

 

Maandag 31 augustus 2015 

Vandaag gaan we nadat we allemaal weer fris en fruitig zijn en hebben ontbeten naar Domburg. Het is 

er druk en Janny zet ons af bij de markt voor Hotel Domburg waar we beginnen met koffie als Janny 

terug is en de bus ergens heeft geparkeerd. 

 

  
 



Dat wordt het tijd om de markt te gaan verkennen. Ilse ziet als eerste iets wat ze wil gaan kopen voor 

haar vader, die schijnt heel erg van een kruidenbitter te houden. Dat komt goed uit want hier verkopen 

ze Domburgse kruidenbitter. 

 

 
 
Nog even afrekenen en het eerste cadeau is binnen. 
Helga gaat voor een ketting, een prachtige Zeeuwse knoop aan een ketting. En natuurlijk draagt ze het 

direct, en het staat prachtig. Lies doet ook nog wat inkopen maar die is er heel geheimzinnig over!! 

En nu we er toch zijn moeten we natuurlijk ook een visje eten. Er staat een viskraam uit Marken, en dat 

in Zeeland. Maar ze hebben heerlijke vis en er wordt gekozen voor zoute haring met uitjes en kibbeling. 

We hebben er van gesmuld. 

 



Ondertussen begint het wat te miezeren en we gaan richting de bus en maken nog een leuke sight 

seeing naar Westkapelle. Het blijft regenen en we gaan richting huis, Annemarie wil trakteren en 

onderweg kopen we een lekkere citroen/appel vlaai. Heerlijk. 

Inmiddels wordt er weer gekookt. Op het menu staat: 

Sperzieboontjes, bloemkool, aardappeltjes en een bal gehakt. En als toetje yoghurt met aardbeien. 

 

Na het eten gaan Janny en Ilse kaarten kopen [voor iedereen] in het winkeltje op het Park en die 

worden geschreven en daarna beginnen Helga, Ilse en Annemarie aan een paardenpuzzel en ook 

Annie gaat aan de slag met een puzzel. 

  
 

Zo brengen we ook deze avond gezellig met elkaar door en wat gaat de tijd snel, het is al weer tijd om 

lekker te gaan slapen, trusten en tot morgen. 

 

Dinsdag 1 september 2015 

Vandaag krijgen we bezoek en we gaan op tijd aan het ontbijt om aangekleed en startklaar te zijn om 

Nel, collega van Janny en Lies, te ontvangen. En het lukt we zijn op tijd klaar en ontvangen Nel en gaan 

aan de koffie. Vandaag gaan we naar Middelburg, naar het Zeeuw Museum. We passen precies in de 



bus en vertrekken. Het Zeeuws Museum is in de middeleeuwse abdij van Middelburg. Beleef de 

Tachtigjarige oorlog aan de hand van een serie unieke, wereldberoemde wandtapijten met zeeslagen 

uit de 16e eeuw. Laat je verrassen door de wervelende modepresentatie waarin streekdracht, mode en 

hedendaagse ontwerpen worden gecombineerd met jonge ontwerpers. En de oude vouwtechnieken 

worden geleerd, i.p.v. stikken wordt het gevouwen en gespeld. 

Een impressie: 

 

 

  

 

Hierna hebben we een filmpje gezien over een demonstratie mutsen stijven, vouwen en strijken. Het 

wordt gedemonstreerd door een mevr. In Zeeuwse klederdracht. Het is heel veel werk om zo’n 

gesteven mutsje te maken. Er worden in het museum ook work shops gegeven. 

We gaan kijken in het atelier en we krijgen uitleg van 2 aardige dames. 



 

 
En wat doen dames: hoedjes passen en schootjes. 

 
 

 

 
 

Omdat we voor de vijfde keer gezamenlijk op vakantie zijn gaan we dit natuurlijk feestelijk vieren. 

Lees verder! 

 



In het gezellige restaurant van het Zeeuws Museum doen we een High Tea. 

Allereerst gaat Nel, collega begeleidster bij Tendens, de dames een corsage opspelden. Deze zijn deze 

week ’s avonds stiekem door de begeleidsters gemaakt. De rode “toefje” zijn rode draadjes die 

verwijzen naar de afgelopen 5 jaar en ze staan voor heerlijke vakanties. Helaas wordt de “rode Tendens 

draad” iets verkort weer ingeleverd.!! 

 
 

  

 

 



 

 

 

Ondertussen is de thee gebracht en beginnen we aan de High Tea met natuurlijk ook de “rode draad” 

erbij. Allereerst thee [of koffie] .Vooraf een fruitdrankje en gevolgd door een heerlijke soep. En dan 

sandwiches, taart en het was overheerlijk 

 

Als we van de taart genieten zien we zowaar de mevr. In klederdracht uit het filmpje. Ze wordt 

uitgenodigd om aan te schuiven. Mevr. moet eerst iets regelen en zal dan komen aanschuiven.  

Als mevr. Vos, want zo heet ze, mee geniet van de taart willen een paar van onze gasten wel heel 

graag met haar op de foto: 



 

 

 

Na al dit lekker is het tijd op op te stappen nadat we afscheid hebben genomen van mevr. Vos en 

wandelen we terug naar de bus. En vervolgens gaan we weer naar ons vakantiehuis. 

Nel neemt afscheid en gaat huiswaarts.  Wij bereiden ons voor op het avondmaal. Spaghetti met een 

tomatengehaktsaus en een frisse salade en een yoghurttoetje toe. 

En dan schuiven we allemaal weer rond de grote tafel om te kleuren, puzzelen en Annie gaat de 

Zeeuwse muts kleuren en vouwen. Rond een uur of 22.30 uur sluiten we dag af en gaan lekker slapen. 

 



Woensdag 2 september 2015 

Vandaag staat een bezoek aan Zierikzee op het programma. Nadat we de bus hebben geparkeerd 

wandelen we door het gezellige centrum van Zierikzee. 

En de roep om een terrasje horen we ook alweer. Op een gezellig terras drinken we koffie en daarna 

wandelen we verder. Ondertussen moeten er ook nog cadeautjes worden gekocht. Ingrid was steeds op 

zoek naar een puzzel en een naaidoos en het is gelukt om een naaidoos te vinden, die ze vol trots laat 

zien. Maar de puzzel is nog steeds niet gevonden. Helga vindt een schelpenkoord voor haar kamer en 

Ilse vindt een glazen sneeuwbal met een dolfijntje en zowaar ook nog een portemonneetje met een 

dolfijntje erop. Helemaal blij de dames. Ondertussen hebben we op een groot plein nog een 

boterhammetje gegeten en dan gaan we terug naar de bus want we willen ook nog even naar 

Brouwershaven. 

 

 

 

Na weer een leuke rit door het Zeeuws landschap belanden we in Brouwershaven waar het in 

tegenstelling tot Zierikzee heerlijk rustig.  

 

 

 

 

 

 



Van het terras hebben we uitzicht op de haven. En het is tijd voor een drankje. Wat is vakantie vieren 

toch heerlijk. 

  
 

De tijd vliegt en we gaan terug naar Burgh Haamstede. 

Voordat we aan tafel gaan haalt Janny op het park bij het restaurant De Schouwse Hoeve 2 lekkere 

pizza’s als voorafje. Daarna eten we lasagne met kaas met een frisse salade met komkommer en  

tomaat en er is fruit om aan de salade toe te voegen.  En als toetje roomijs met slagroom. Hmm. Het 

was weer heerlijk. 

 

 

 

Na het eten, behalve Annie en Lies, wordt er een wandeling over het park gemaakt. Annie en Lies 

ruimen af en zetten koffie. 



 

Als iedereen na de wandeling weer thuis is, is er koffie [wat zijn het toch koffieleuten!!] en dan wordt het 

nog een dolle avond. Want behalve kleuren, tekenen en puzzelen wordt er swingend gedanst. 

  

 

De hoofdpijndans van Annemarie 
 
 
Helga heeft een swingende rock en roll dans uitgevoerd en zit 
hier bij te komen. Vermoeiend hoor. 
 
Ingrid moest even rusten tot ze uitgewarmd[!] was en ging toen 
weer verder. 
 
Wat kunnen ze dansen en met zo veel plezier. 



  

 

Weer sluiten we leuke dag af en morgen gaan we ook zeker weer een mooie dag van maken. 

 

Donderdag 3 september 2015. 

Vandaag gaan we naar het Werkeiland Neeltje Jans. Met de lunchpakketjes in de tas en iets te drinken 

gaan we op weg. 

 

Allereerst gaan we beneden rondkijken en zien 
de tentoonstelling over de waterwerken in 
Zeeland en over de Deltawerken. 
En er is een film over de watersnoodramp in 
februari 1953. Maar dat is toch wel eng om te 
zien en gaan er snel weer weg. 
We kijken even hoe laat de shows met 
zeehonden en zeeleeuwen beginnen, want dat 
willen we natuurlijk niet missen. 

 

In de hal staat deze grote schelp; en wat zit erin? 



 

Wat we verder zoal tegenkomen: De zeehonden worden gevoerd en laten hun kunstjes zien. Het duurt 

slechts een kwartiertje maar is wel heel leuk. Dan op naar de volgende attractie. 

  
Buiten staat de een informatiebord over de zeehonden. Links de vragen en rechts achter de luikjes de 

goede antwoorden. We hebben best veel goed geraden.  



 

 

De zeeleeuwen show. 

 



Dan gaan we de grote stalen walvis binnen waar ook veel te zien is. 

 

 

 

  
 Dit drinkt een jonge bultrug dagelijks. Hoeveel 

koeien zou je daarvoor nodig zijn. 
  
 

 

Dan is het tijd om terug te gaan en we maken nog een laatste foto in de hal van Neeltje Jans en gaan 

dan snel naar huis. 



 

 

Deze grote vis is gemaakt van afval uit de zee. Maar waar is Annie gebleven??? 

O, gelukkig ze is er nog! Ze is naar het winkeltje gereden en houdt ons natuurlijk goed in de gaten. 

 

Naar huis: We gaan vanavond uit eten op het Park in de Schouwse Hoeve. 



a

 

 

 

 
 

 
 



Wat hebben allemaal iets lekker uitgekozen: Zoals je ziet gaat Ilse voor Mosselen, Helga voor een 

lasagne, Annemarie, Janny en Lies voor een vispannetje, Ingrid voor saté en Annie voor een schnitzel. 

Na deze heerlijke maaltijd in dit gezellige Restaurant wandelen we weer naar huis voor de afsluiting van 

deze vakantie. 

Thuisgekomen schuiven we weer rondom de grote tafel want het wordt nog spannend of de 

paardenpuzzel helemaal gelegd gaat worden.  

Het begin van de puzzel en het resultaat: 

 

 
 

 

Applaus voor de puzzelaars want het was een moeilijke puzzel en toch is ie klaar. Wat gaan we er mee 

doen? De verloting en de winnaar is Ingrid. Nou dat komt goed uit want ze is niet geslaagd voor een 

puzzel met grote stukjes. Dit zijn dan wel kleine stukjes maar een tip “samen met buurvrouw Ilse” deze 

puzzel te gaan maken. Succes dames. 

Na deze enerverende dag komt het grote moment van de diploma uitreiking. Ze hebben allemaal een 

diploma verdiend, dat kan ook niet anders want het zijn stuk voor stuk kanjers en met deze dames is het 

een feest om vakantie mee te vieren. Hoera! 

 

 

 



  

  

 

 
 
 
En dit vieren we natuurlijk met de “rode draad”   
 
En met veren.  
 
Hoera, hoera. 

 

 
 



Dit is een mooie afronding van onze gezamenlijke vakantie. Wij bedanken de dames voor hun 

gezelligheid, humor en hun prettige aanwezigheid. 

De koffers zijn gepakt en een deel staat al in de bus. 

 

Vrijdag 3 september 

Op tijd uit de veren voor een laatste ontbijt samen. De boterhammetjes zijn gesmeerd, smakelijk eten. 

 
 

Op de afgesproken tijd vertrekken we, rijden naar de receptie om uit te checken en gaan op weg naar 

het thuisfront. Al snel laten we Zeeland achter ons om door de drukke randstad rond Rotterdam richting 

Didam te gaan. 

 

We komen op tijd aan waar de families worden herenigd met onze gasten. 

En dan een grote verrassing voor de begeleiders, namens de families krijgen we een bos bloemen voor 

5 jaar mooie vakanties. Heel erg bedankt voor dit prachtige gebaar. We nemen afscheid en gaan terug 

naar Tendens en daarna gaat Janny richting de kust en Lies treint richting Martini Toren. 



Wij hopen de dames terug te zien op het jaarfeest van Tendens op zaterdag 24 oktober a.s., uitnodiging 

volgt 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 



 

 



 

 

Dag Zeeland, we hebben van je genoten. 

 

 

 

 

 

 


