
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Even een stop onderweg voor een broodje. Het is nog een eind….. 

Wie gaat er met ons mee? 

 

 

 

                   

     Esther                          Baukje                              Esther                          Marjolein                                                                   

         

Menno                                     Jelle                           Erik 



Dag 1  

Na een lange reis waren we er dan eindelijk om 4 uur. 

We zijn maar een keer even verkeerd gereden. Er was een festival bezig in onze 

buurt, concert at sea. Wat dus betekende dat we erg langzaam vooruit gingen 

het laatste stukje.  Bij aankomst alles na gaan hoe mooi ons nieuwe verblijf wel 

niet is. Nu eerst koffie of thee, onze lip hing al op half acht…..Bij het bedden 

opmaken bleek dat we te weinig 1 persoons lakens hadden dus Esther en Jannie 

naar de receptie om andere te halen….ja en dan weet je de weg niet meer en zijn 

er allemaal kleine paadjes waar je niet in mag rijden….dan maar lopen dat is ook 

nog gezond. Trijnie heeft ondertussen het eten klaar gemaakt, pasta met een 

heerlijke tomaten saus en als toetje hadden we abrikozen yoghurt of 

bosvruchten. Na al dat eten moet je wel uit buiken dus een lekker eind 

gewandeld op het park. Bij thuiskomst hebben we nog een kopje thee of koffie 

gehad en naar de tv gekeken. Moe maar voldaan gingen we al vroeg naar ons 

bedje toe. Wel spannend zo’n dag met zoveel nieuwe gezichten en 

indrukken….lekker sliepe!!   

 

 

Ons verblijf voor deze week! 

  



Dag 2  

Dag twee begon voor een paar al erg vroeg, half vijf ging er al iemand onder de 

douche, toch nog maar even onder de wol. Om half acht was iedereen al klaar 

en het eerste kopje koffie was al naar binnen. Dan gezellig samen ontbijten met 

nog een kopje thee of koffie.  Vijf gasten gingen mee naar het dorp om eten te 

kopen en natuurlijk niet te vergeten die Zeeuwse lekkernij bolussen.   

 

        

Na het winkelen een spelletje en daarna eten we een krente stoete en een warm 

broodje met salade. De reis gaat vandaag naar Zierikzee een mooi vesting stadje. 

Het weer was prachtig dus snel kaarten kopen en andere dingen. Het is tijd voor 

een terras te pikken. Lekker cappuccino of een heerlijke chocomel met slagroom.    

            

Wat een prachtig stadje en wat hebben we geluk met dit mooie weer. Iedereen 

genoot van dit uitstapje maar waren na deze wandeling wel erg moe geworden.  

 



 

 

Jelle genoot ook zichtbaar van dit mooie plaatje. Voldaan gaan we richting 

huiswaarts om onderweg even naar een natuurgebied te gaan kijken… 

  

 

Thuis gekomen eerst nog een lekker kopje koffie en daarna lekker eten. Baukje 

heeft de tafel gedekt voor ons. Op het menu voor vandaag staat gebakken 

krieltjes gemengde salade met ei, feta, aardbeien en tomaten. Als toetje ijs met 

slagroom en aardbeien. Het ijs was zo hard dat we nog even moesten wachten. 

Het ging er goed in. De vrouwen gingen nog voor een wandeling en de mannen 

zaten voor vrouwen voetbal of lekker te chillen met een boekje. Daarna kregen 

we fris te drinken en wat chips. De dag is over gevlogen en we waren weer moe 

van alle indrukken, morgen weer een nieuwe dag zonder zorgen, lekker sliepe…… 



Dag 3. 

We gingen uitslapen vandaag. Na het eerste bakje koffie of thee gingen we eerst 

in de kleren en daarna ontbijten met een gebakken ei of gekookt eitje. Later nog 

een bakje koffie met wat lekkers. Trijnie maakt ons lunchpakket klaar, deze dag 

gaan we met de stoomtrein die in Goes staat. We hoorden dit van onze buren 

van tendens dat er 1 keer in de week op zondag een stoomtrein rijdt, dat was 

een goed idee, dan een andere dag maar naar Neeltje Jans. We hadden gelezen 

dat de trein half 1 zou vertrekken dus snel op pad. We kwamen aan en hoorden 

dat het pas kwart over twee was….dus wachten en de oude treinen bekijken die 

er stonden en ondertussen ons lunchpakket op eten en water drinken bij een 

picknick plaats. Het weer is weer prima.    

            

Eindelijk mochten we in de oude stoomtrein, die moest eerst goed opgestookt 

worden anders ging hij niet vooruit. Binnen was het erg gezellig met mensen die 

verkleed waren in de tijd waarin deze trein reed. Ook kwam er een mevrouw 

langs die een vogel pop en een pop bij zich had en die ging zingen. Dat vond 

Esther erg leuk want die zong alles mee. Er kwam een echte conducteur langs 

die onze kaartjes gingen knippen. Aan het eind gingen we eruit en moest de trein 

weer gevuld worden met 2000 liter water hoorde Menno. Wij hebben in de 

tussentijd maar een  kopje koffie gedronken op het terras. 4 uur reed hij terug. 

Daarna naar huis we hadden gereserveerd in de buffer. Lekker uit eten! Pizza of 

patat met kibbeling en ijs na. Moe maar voldaan naar huis om acht uur. Nog wat 

drinken chips en toastje en daarna op bed. Wat hebben we een mooie dag 

gehad. Lekker sliepe en moarn gezond op.    



                                                    

 

 

  

               

  

 

  



Dag 4 

We hebben vandaag een relax dagje. Het begon voor een paar al vroeg maar 

morgenstond heeft goud in de mond. We beginnen meestal de dag met een 

bakje koffie of thee dus nu ook. Daarna weer een heerlijk ontbijtje.  Wist u de 

betekenis van “dat gaat je niet in de koude kleren zitten” betekend dat je meer 

kleren aan moet trekken? Dat is pas wijsheid! Het weer is weer heerlijk dus naar 

buiten waar de vogels fluiten. Esther gaat aan het diamond painting, Menno gaat 

badminton spelen, Marjolein, Esther en Baukje  gaan jeu d boules spelen en Jelle 

en Erik doen vier op een rij.    

              

                

We gaan met z’n allen even broodjes bestellen, die zijn voor 12 uur klaar dus 

Jelle haalt ze voor ons op. We gaan lekker buiten eten, een croissantje en een 

Kaiser broodje en drinken karnemelk yogi of melk. Daarna even in de rust.  



         

Na de rust gaan we naar Burgh Haamstede om te kijken of daar wat winkels 

zijn…weinig dus. Dan maar naar Zierikzee daar hebben we een action waar 

Marjolein graag wat wilde kopen, zaterdag konden we het niet vinden wat erg 

dom was…alles weer ingekocht  voor  vandaag en morgen. Dan is er koffie met 

een stukje vlaai dat hebben we wel verdiend.  We eten verse groentesoep met 

salade, stokbrood met kruiden boter en een vla flip toetje na. Eerst even 

uitbuiken en een gesprekje met buurvrouw, dan gaan we een mooie wandeling 

maken. De avond wordt ingevuld met spelletjes, kleuren en tv kijken en een glas 

drinken met wat lekkers erbij. Foto is van slot Burgh haamstede. 

We vragen wat gaan we morgen doen? Het antwoord van Jelle “ons verstand 

gebruiken”… wat gaan we op de tv zien?... Esther zegt kijken zonder kopen 

zonder ramen, kozijnen en deuren…  Weer een dag voorbij lekker slapen en 

morgen??? gezond op…  

 

             



Dag 5 

Weer mooi weer en we begonnen rustig. Gebakken eitje of gekookt. Samen 

ontbijten en daarna spelletjes doen. We gaan vandaag naar Neeltje Jans. 

                                         

De wagen volgeladen en onze lunch mee. We kregen van de begeleiding een 

langere rit aangeboden omdat ze niet goed had ingetoetst Neeltje Jans de delta 

werken dus we gingen eerst naar Neeltje Jans in Vrouwenpolder…ach dan zijn 

we daar ook eens geweest. Toen we bij het park aankwamen zijn we eerst naar 

de film geweest over de watersnood ramp in 1953. Ook zag je hoe ze later de 

dijken hoger gingen maken en veel sterker. Daarna gingen we naar de Delta 

Experience, dan voel en zie je hoe je mensen vroeger die ramp beleefd hebben, 

dit was best wel eng, kinderen onder de 8 jaar mochten er niet in dat was te eng. 

Baukje en Menno gingen niet de rest wel…de begeleiding vond het zelfs eng, 

Esther eerst ook wel wat maar had de hand van de begeleiding vast en toen was 

het niet eng meer. Marjolein was twee keer geweest, Trijnie moest er ook nog 

heen. We hebben zeehonden gezien, en veel vissen, haaien en roggen. Het lunch 

pakket hadden we al opgegeten binnen. Op het laatst hebben we bij de 

zeeleeuwen een show gezien, dat was erg leuk. Het was bijna sluitingstijd dus 

snel huiswaarts, eerst nog koffie en brood kopen, thuis een bakje en aan het eten 

werken. We eten vandaag groentesoep van gister, rijst met kip tandoori en 

luchtig toetje met slagroom na. Wat een geslaagde dag was het weer. ‘s Avonds 

weer een kopje koffie of thee en wat lekkers en dan barst het feest los. Muziek 

en zingen, iedereen heeft een verzoek nummer en we dansen en zingen samen. 

Daarna naar bed naar bed zei duimelot…lekker koese! 
 

 

 

 

 

 

    

 



 

     

      

 

Trijnie was ineens een mossel.. 

En dan de laatste foto van de dag is van wat wij met zijn allen weg gooien, daar  

is een mooi kunstwerk van gemaakt, onze gasten zeiden dat moet je toch in de 

afvalbak gooien…die weten het dus wel! 

 

  



Dag 6 

We waren allemaal al vroeg wakker, samen ontbijten en een kopje koffie. 

Daarna om 11 uur een boottocht over de Oosterschelde.                                   

            

We hadden wederom weer prachtig weer. Er was een mevrouw die alles uit ging 

leggen wat er in de zee zit. We hebben zeewier geproefd wat ze daar telen, ook 

hebben we een paar zeehonden gezien en een paar buinvissen. 

           

1 uur waren we thuis en hebben we een krentenbol gegeten en een broodje met 

een stukje omelet. We drinken melk, karnemelk of yogo yogo. Dan even rusten. 

Om drie uur gaan we met z’n allen naar het dorp om te kijken waar we morgen 

gaan eten en de laatste boodschappen te doen. Ook moet Marjolein nog even 

haring happen, dat is de hele week uitgesteld. Ook moet ze nog iets kopen wat 



wij niet mogen weten…(ze is zondag jarig) thuis gekomen drinken we ons bakje 

koffie en daarna halen Esther en Jannie patat en frikandel of kroket op, ons 

avond eten met als nagerecht aardbeien met ijs en slagroom…smullen maar. 

Daarna een wandeling, wat drinken met een soesje van marjolein, heerlijk. Nog 

even tv kijken en muziek, toastje en fris en op naar ons bedje…lekker sliepe! 

Verrassing gisteravond een reebok en familie in de tuin.  

 

                     

       

  



Dag 7 

Vandaag de eerste dag even wat regen, na al het mooie weer even schakelen. 

We eten een broodje met een lekker eitje erbij. Daarna koffie met een soesje. 

Een paar gaan kleuren of wat anders doen. Het is weer middag en de zon komt 

door…we gaan er op uit. We willen nog uitwaaien in zeeland en even een 

cappuccino drinken niet op het terras maar binnen, het waait erg. Onze MIEP 

zo noemen we de route planner die stuurt ons naar koeien naar het bos en ja 

hoor ook nog eens naar de zee maar daar is geen restaurant waar we iets 

kunnen drinken. We gaan eerst maar eens wandelen en dan verder kijken. We 

zitten vandaag in Renesse daar waren we nog niet geweest. Wat is hier veel 

toerisme, we zijn bijna bij alle campings langs geweest….na lang rijden ja hoor 

eindelijk bij Brouwershaven gelukkig! 

              

   



     

Dit is dus uitwaaien in zeeland. Vanavond gaan we uit eten naar de panne 

koeken molen in Burgh Haamstede, spek met kaas of ananas, heerlijk! Als 

toetje hebben we ijs na gegeten. Buikjes weer vol op naar huis voor de laatste 

avond voor we de lange reis terug naar huis gaan. We gaan muziek maken en 

lekkers eten en dan laatste avond slapen. De koffers zijn bijna ingepakt.    

 



Dag 8  

Dan is er de laatste dag…we waren al snel uit bed want we wilden niet te laat 

thuis komen. De school vakantie is gestart en de boeren zetten tractors op de 

weg..9 uur rijden en onderweg koffie met wat lekkers. Wat hebben we een 

gezellige vakantie gehad in zeeland en wat hadden we mooi weer.     

           

Bij van der Valk hotel in Amsterdam lekker koffie en een stuk appeltaart 

gegeten, dat hadden nog niet gehad op een terras. We hebben nog een lange 

reis te gaan. Het was druk op de weg maar we kwamen zelfs eerder aan dan we 

verwacht hadden. Er was onderweg wel even een oponthoud maar gelukkig 

konden we door rijden. Iedereen ging weer terug naar huis na een gezellige 

vakantie waar wij als leiding van jullie genoten hebben. Jullie waren kanjers! 



 

Tot misschien een andere keer…Trijnie en Jannie. 

 

                                            


