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Vrijdag 26 juni 2015 
Vandaag was dan eindelijk de dag 
aangebroken, waar we ons lang op 
hadden verheugd. We gingen op 
vakantie met tendens naar zeeland. Om 
12.30 uur vertrokken we uit Arnhem. 
Via Veenendaal reden we door naar 
Burgh haamstede in Zeeland. We 
gingen naar een 12 pers. huisje in het 
landal park Resort haamstede. Daar 
kwamen we rond 17.00 uur aan. Het 
huisje was van alle gemakken voorzien. 
We waren met 7 deelnemers en 2 
begeleiders. De kok verraste ons met 
een heerlijke maaltijd van rijst met 
kippen/champignonragout en broccoli 
en een toetje na.  
Na het eten werd er een inventarisatie-
ronde gedaan van wat we wel en niet 
lusten, en wat we bv. deze vakantie 
graag wilden gaan doen, zodat de 
leiding daar zoveel mogelijk rekening 
mee kon gaan houden.  
Moe maar voldaan gingen we naar bed. 

 
zaterdag 27 juni 2015 
We gingen ontbijten met luxe broodjes uit de oven. Daarna met 
ieder zijn eigen lunchpakketje  en koelbox op weg naar 
Middelburg. Onderweg zijn we gestopt bij een 
festijn/braderie/streekmarktje.  
Via de Oosterschelde-dam reden we naar Middelburg, waar eerst 

de kaarten gekocht werden. Ook 
werd er natuurlijk nog gewinkeld.  
ś Middags gingen we met de boot 
naar Veere over de schitterende wateren van 
zeeland. Leo ging hier met de bus heen om ons 
in Veere weer op te pikken. Er werden veel 
foto’s gemaakt van de bezienswaardigheden 
daar zoals de molen, stompe toren, stadhuis en 
kerk. Ook hebben we Domburg nog bezocht, 
waar we nog een terrasje hebben gepakt. Hier 
was ook nog kermis, waar Arjan gratis in de 
botsautootjes mocht en ringsteken met grote 
paarden. Thuisgekomen hebben we gezellig 
buiten gegeten, 3gangenmenu: kippensoep, 
macaroni bolognaise met rauwkost en een 

choco-
toetje. 



Zondag 28 juni                                                                                                                                                                         

De dag begon met een eitje. Het weer was bewolkt. 

Gerard, Frieda en Marion bleven thuis, de rest ging met 

Leo mee naar Goes. Eerst door de stad gelopen op weg 

naar het station. Daar vertrekt ook een echte 

stoomtrein, die nog echt liep op kolen en water. Op het 

rangeerterrein zagen we oude treinstellen, seinhuisjes 

en van alles wat met oude treinen te maken had. Om 

13.30 uur vertrokken we naar Hoedekenskerke. Danielle werd met haar rolstoel met lift en al in het oude 

treinstel geladen. Daar hebben we op een terrasje wat 

gedronken en souvenirs gekocht. Terug in Goes bezocht Arjan 

nog even zijn oma samen met 

Danielle. Tenslotte werd 

Zierikzee nog even aangedaan. 

Thuisgekomen konden we snel 

eten, dankzij de 

voorbereidingen van Gerard en 

Marion en de finishing touch van chefkok Leo. We werden weer verrast met 

een 3 gangen menu bestaande uit: minestronesoep, zomerstamppot van 

andijvie en mais, rookworst en een fruit/yoghurtdessert na.                                  

‘s Avonds werd er gezellig nog wat nagedronken en gedanst. 

maandag 29 juni 2015                                                                                         

We ontbeten met warme broodjes. Een lunchpakketje was niet nodig, 

want Leo had een 

ham/pastasalade gemaakt. 

Eerst zijn we naar 

Brouwershaven gegaan waar 

een leuke markt was, verder 

hebben we de grote kerk en 

het oude stadhuis bezocht. 

Ook verder we getrakteerd op 

een verfrissend drankje op een terrasje. Het was schitterend weer en 

we zochten een heerlijk plekje aan zee met schitterend uitzicht op de 

oosterscheldedam. Het was nog flink ploeteren naar het strand, maar de picknick maakte het allemaal goed. 

Arjan, Leo en Marion hebben in de zee “gezwommen”. Met veel moeite 

bereikten we weer de bus.       Op herhaaldelijk verzoek van Roger heeft 

Marion terug gereden naar ons park. Half vijf waren we terug in het huisje, 

waar ieder even zijn eigen gang kon gaan. Om 18.00 uur gingen we 

bowlen. Mannen tegen de vrouwen: 

winnaar Marion.    Om 19.00 uur zijn we 

heerlijk uit gaan eten in het restaurant 

van het park. We hadden de keuze uit 

Schnitzel, scholletje of pizza. Verder werd er nog gebruik gemaakt van de 

luchtkussens en spelletjes in de gamehal. Terug gekomen bij het huisje 

scheen de zon nog steeds en hebben we buiten nog heerlijk een kopje koffie 

op ons terras gedronken.  



Dinsdag 30 juni  

Vandaag was het schitterend weer en zijn we naar Renesse gegaan. Eerst zijn we gaan winkelen, terwijl Leo de 

bus naar het transferium reed. Marion ging daarna naar de VVV voor informatie over de bereikbaarheid naar 

het strand. Onder het wachten kregen we een kopje cappuccino. Er was een elektrisch pendelbusje, die ons 

naar het strand reed. Het strand was goed bereikbaar. Het was een heerlijke middag aan zee, we hadden onze 

eigen parasols meegenomen waardoor we lekker in de schaduw konden zitten. 

Verder hebben we lekker gezwommen, wel moesten we een beetje oppassen 

voor de kwallen. Andere dieren waren zeemeeuwen en zeehonden in de verte. 

Ook werd er nog ge-Jeux de bouled met Gerard als winnaar. Om 17.00 gingen 

we weer terug met busje naar het transferium om vandaar uit weer met ons 

busje terug te rijden. Thuis werden 

we getrakteerd op Chinese-tomatensoep, nasi met saté, 

pindasaus en boontjes,  tiramisu en na GTST koffie met 

kersentaart en slagroom. Verder werden er nog volop liedjes 

gezongen en werd er samen gelachen.      

Woensdag 1 juli 

Nadat we 

ontbeten hebben en het badje opgeblazen hebben zijn we 

verkoeling gaan zoeken in het bos van zuid-west Walcheren. 

We hebben drie kwartier genoten van de mooie bos 

gezichten. Leo ging alleen terug naar de bus om ons ergens 

anders ( in het klimbos) op te pikken. Daar hebben we op het 

terras lekker wat gedronken. Dankzij Arjan kregen we 

allemaal een pen cadeau van het Klimbos. Toen we terug 

waren heeft Arjan bij de receptie een slang geregeld om het badje te vullen met heerlijk koud water. Heerlijk. 

Jammer dat Roger, Ruud en Gerard er niet in wilden zitten. Leo heeft ons met de lunch verwend met een 



groentesoep en 

heerlijke 

spekpannen-

koeken.              ’s 

Middags was er 

muziek, dans, 

ontspanning in het water of in de schaduw en elkaar 

natspuiten. Om 18.00 begonnen we met de 

voorbereidingen voor de barbecue: speklapje, worst en 

kippenpoot, lekkere sausjes, knoflookbrood, salade. 

Tussendoor konden we steeds afkoelen in het badje en 

een koud 

drankje. Na 

afloop was er nog de bonte avond party. Lekker swingen met z’n 

allen. Arjan verzorgde de muziek en was helemaal in zijn sas als dj en 

er werd zelfs op de tafel gedanst. Ook Ruud ging helemaal uit zijn dak 

in zijn dans.  

Donderdag 2 juli                              

Het weer is wat minder 

geworden. Het heeft zelfs 

even flink geregend. We zijn eerst 

naar de mosselkwekerij geweest 

naast Neeltje Jans. We hebben er 

wat rondgekeken en kibbeling 

gegeten. Daarna terug naar het 

huisje om nog wat lekker in de zon te zitten. Eind van de middag hebben we 

nog gewinkeld en boodschappen gedaan in Burgh –Haamstede. Danielle heeft 

gelukkig nog een polohemd van Zeeland  gevonden. Daarna volgde ons 

afscheidsdiner in een heel gezellig restaurant. De meesten bestelden de 

heerlijke Zeeuwse mosselpan met wel 1 kg aan mosselen. Als dessert 

kregen we een heerlijke 

sorbet. Leo en Marion 

kregen als klap op de 

vuurpijl een verrassende 

sorbet waar echt vuur uit kwam. Dit had Arjan natuurlijk weer 

geregeld. Weer thuisgekomen heeft Ruud voor koffie gezorgd en 

konden de vakantiediploma’s uitgereikt worden. 

Vrijdag 3 juli.                                                                                                                                                                        

Vandaag gingen we al weer naar huis.. De koffers waren gepakt. We gingen rond 

09.30 uur weg. We hadden een heerlijke vakantie gehad. Wat hadden we veel 

beleefd en wat hadden we lekker gegeten. We hadden een gezellige groep, het weer 

was prima en de vakantie was voorbij gevlogen. De leiding, Leo en Marion wensen 

jullie het allerbeste en hopen jullie snel weer op een andere Tendens reis terug te 

zien 



 

 


