
Tendens vakantie 29 juli t/m 5 augustus 2022 

 

Gerda heeft ons allemaal op de foto gezet 

Onze gasten zijn:  

Annet, Anja, Anna, Connie, John, Sape, Sophia,  

De reisleiding wordt gevormd door:  

Joop en Wietske   



Vrijdag 29 juli  

Joop haalt de bus uit Drachten en haalt daarmee Wietske op in Leeuwarden. Nog één 

kilometer verder en we zijn bij de opstapplaats.  

 

Daar stappen om 10.45 uur de eerste gasten in de bus. Tenminste: dat dachten wij en we 

wachtten maar, en wachtten maar en wachtten maar. Maar toen er niemand was gekomen zijn 

we gaan bellen en bleek het schema anders te zijn. Wij hadden andere vertrektijden gekregen 

dan onze gasten. Uiteindelijk zijn we met vertraging vertrokken naar Zeeland.  

Het is mooi weer en we hebben goeie zin.  

  

Onderweg in de bus eten we onze lunch. We hebben een uitgebreide stop in Rotterdam. Daar 

gaan we op bezoek bij Gerda. Gerda is een collega reisleidster van Joop en Wietske. Dit jaar 

kon ze niet mee. Omdat wij langs Rotterdam komen waar zij woont hebben we afgesproken 

dat we bij haar wat gaan drinken en even naar de wc kunnen. Het is er reuze gezellig en we 

worden ook nog verwend want we krijgen niet alleen drinken maar ook een chocoladebonbon 

en bitterballen en een ijsje met slagroom. Het is dus meteen de eerste dag al feest en we zijn 

nog niet eens in Zeeland! 

  

Hierna hadden we een voorspoedige reis naar Zeeland en ons zomerhuis. 



   

Toen iedereen een slaapkamer had gevonden gingen we even zitten in de kamer die lekker 

ruim is. Daarna ging Wietske het eten warm maken. Ze had al thuis eten gekookt. Alleen de 

snelkookrijst moest hier nog klaargemaakt.  

  

Ondertussen ging Joop zich verdiepen in de medicijnen. Sape, Anna en Sofia hielpen de 

eettafels buiten van de zon naar de schaduw te brengen. In de schaduw met een beetje wind 

was het daar een lekkere temperatuur. 

   

Na het eten bedachten we met elkaar een boodschappenlijst en Sape heeft alles opgeschreven. 

Dat worden zware tassen als we alle boodschappen ophalen!  



Zaterdag 30 juli 

Vandaag is Joop als eerste naar de winkel gegaan want we hadden maar één rol wc papier 

voor alle wc’s. En hij heeft ook lekkere broodjes, croissantjes en brood gekocht. We gingen 

lekker ontbijten. 

  

Connie ging haren kammen voor de beslagen spiegel. De mannen waren nog niet aan tafel 

voor het ontbijt maar ze kwamen later er wel bij. 

  

Omdat Sape en Sofia maandag 9 jaar bij elkaar zijn gaan we een feestje bouwen. We 

beginnen vandaag alvast met een slinger maken en ophangen. Omdat Sape 2 meter en 8 cm 

lang is moet de slinger wel hoog hangen! 

 

 

Een touwtje spannen en de vouwblaadjes in vrolijke kleuren in een driehoekje vouwen en met 

een beetje lijm vastplakken over het touwtje heen.  



 

En buiten kun je heerlijk zitten nu het nog niet zo heel erg warm is. 

Joop heeft voor de lunch brood uit het vuistje gemaakt en we eten buiten want het is gelukkig 

niet zo warm als gisteren. Na het eten smeren we ons in tegen zonnebrand en gaan we op stap 

om boodschappen te doen. Twee boodschappenkarren vol hebben we gekocht. Beresterke 

Anna helpt de zwaarste dingen te sjouwen: met één hand tilt ze een krat bier uit de kar! 

We brengen de boodschappen eerst weer naar huis want sommige dingen moeten in de 

koelkast.  

Daarna gaan we shoppen in Renesse. Het is daar heel erg druk want er zijn een heleboel 

vakantiegangers. We konden bijna geen parkeerplaats vinden. Maar uiteindelijk zag Joop toch 

een auto vertrekken en toen kon onze bus op dat plekje staan.  

In het begin van Renesse stond een hele grote strandstoel. Zelfs Sape moet nog wat groeien 

om in die stoel te passen! Maar samen met Sofia kon hij er wel in. 

 

En als je er in zit is het héél lastig om er weer uit te komen! 



    

In Renesse liepen Sofia en Connie gezellig arm in arm. Ook Annet, Anja en Anna kwamen 

gezellig mee. In Renesse liepen ook veel mensen met honden. We hebben kleine en grote 

honden gezien. En Annet zag onderweg ook nog twee roofvogels op een paaltje zitten. 

    

Hier lopen we weer naar de parkeerplaats om de bus terug te zoeken. 

 

    

Na Renesse reden we kris kras door Zeeland. Joop ging op vuurtorenjacht want dat had hij op 

een bordje gelezen. We zagen toen ook de duinen. En toen zag Annet ineens een vuurtoren 

door de bosjes en ze riep: ‘Kijk daar, een vuurtoren!’ 



Hier zijn we bij de vuurtoren maar we konden niet dichtbij komen want het is privéterrein. 

Wietske zette de groep op de foto en zag pas later dat Anna er niet bij was. Die was 

ondertussen naar een ander plekje gelopen waar ze de vuurtoren beter kon zien en heeft daar 

een mooie foto van gemaakt. En ’s avonds ging ze aan de radler. 

         

Bij de vuurtoren stonden ook drie meisjes uit Goes. Die waren een dagje naar Renesse. We 

hadden een heel gezellig gesprekje met hen. Toen we weg waren gegaan hebben we ze nog 

een paar keer zien rijden op de quad die ze gehuurd hadden. 

We hebben ansichtkaarten gekocht in Renesse: 

Er ligt een hele stapel op tafel en Sape is nog wel een uurtje bezig om zijn 23 kaarten te 

schrijven. 



                                 

Hier komt het verslag van Sape Sloot: 

Gistermiddag zijn wij in rotterdam bij gerda geweest en 

hebben bitterballen met fris en ijs met slagroom gehad 

zaterdagmiddag kaartjes gekocht in Renesse en op terras 

gezeten vuurtoren gezien in Haamstede. ’s Avonds 

heerlijke bami gegeten van wietske en een overheerlijk 

toetje van sophia s avonds is sape weer bezig geweest met 

de kaarten  

Groetjes van sape  

               

Annet leest elke avond het verslag en vertelt aan Wietske of er nog iets bij moet. Vanavond 

wil Sofia wel een stukje voorlezen uit het verslag. De anderen luisteren wel of niet. 

               



Zondag 31 juli 

We konden uitslapen vandaag maar om half 10 zat iedereen toch aan het ontbijt. Het is geen 

zonnige dag vandaag maar het is ook niet koud. Na het ontbijt drinken we koffie en krijgen 

een plak cake erbij die heeft Annet in mooie dikke plakken gesneden. Joop vraagt om 

slagroom en dat willen we allemaal wel op de cake. 

Er is nog een beetje bami en een halve pan vol curry en dat maken we warm voor de lunch. 

We eten dus bamisoep zeg maar. Na de lunch gaan we een eindje toeren met de bus. We gaan 

naar het strand ook al is het niet echt strandweer. Het waait heel hard, zeker wel windkracht 6. 

We moeten natuurlijk wel naar zee als we in Zeeland zijn. We nemen een jas mee want 

misschien is het wat fris bij de zee. Alleen Sape loopt in de korte broek en een shirtje. Bij de 

zee zet Joop een muts op anders waait zijn haar in de war. 

  

Deze reis heet: ‘Uitwaaien in Zeeland’. Nou dat hebben we vandaag gedaan. Tjonge jonge 

wat waaide het hard. En dat was niet het ergste: het zand heeft ons gezandstraald. We zijn net 

schuurpapier geworden, helemaal onder het zand. John heeft een beetje in zijn oog gekregen 

en anderen kregen zand in de mond. Nou lekker dan. Maar we laten ons niet kisten en gaan 

gewoon door. 

  

Boven op de dijk zien we de zee. Eindelijk de zee in Zeeland! 



  

Om bij het strand te komen moesten we weer een trap af. Dat viel niet mee want het zand 

bleef stuiven en daardoor was het best moeilijk. Connie durfde bijna niet van de trap in het 

zand te stappen maar met hulp van Joop en Sofia deed ze het toch.  

Nu heet ze: ‘dappere Connie’. 

  

We moesten ook een klein stukje door het water. Dat was gelukkig heel ondiep. Alleen Sape, 

Anja en John bleven daar op ons wachten. 

  

Hier kun je zien hoe wild de zee was en hoe dapper Connie bij de zee stond. 



  

Anna en Joop staan ook bij het water. Sape en John lopen hand in hand terug naar de trap. 

  

Op het strand zagen we nog mooie zeewier en schelpen en veren.  

            

Joop vond een skelet van een krabje en dat hield Annet in de hand. 

Als we over de Oosterscheldekering rijden zien we kiteservers in de zee met prachtig 

gekleurde kites.  



 

Kijk Joop eens verbouwereerd kijken. En zie je die hoge trap daar in de achtergrond? Joop 

dacht dat we nog wel een keer zo’n hoge trap op wilden lopen maar dat wilde niemand meer! 

We zeiden allemaal: ‘Ik blijf lekker zitten in de bus!’ Toen ging Joop maar weer verder rijden. 

We zagen een Supermarkt en zijn toen maar weer boodschappen gaan doen voor het 

avondeten. 

    

Annet zag een lekker ijsje en Anna liep met een zware tas van de bus naar huis. 



Het toetje is vanillevla en chocoladevla met slagroom. De slagroom kon je zelf er nog op 

spuiten. Na het eten ging Connie de tafels schoonmaken. O o wat hebben we weer lekker 

gegeten. En zo fijn samengewerkt, ‘echt teamwork’ zei Anna. 

Hieronder 6 foto’s die Anja met haar mobiel heeft gemaakt. 

 

       

Zij heeft het zomerhuis waar we zijn op de foto gezet en haar vriendin Anna die met John op 

de bank zit. De foto van Connie en Anja is door Anna gemaakt. Ze hebben deze vakantie veel 

plezier samen. 

 

       

We vinden het heel knap van Connie dat ze zo goed kan breien. John zit elke dag in de 

lekkere stoel. Op de laatste 2 foto’s  zitten Sape en Sofia en Anna en Wietske aan het ontbijt. 

  



De foto’s hieronder zijn van Anna haar mobiel 

                                     

Hier is Anna bij de zee. Als je goed kijkt zie je haar twee keer: één keer echt en één keer in 

het water gespiegeld. Op de andere foto zie je hoe het er daar uit zag. 

               

Joop heeft de adressen voor de kaarten van John gevonden en nu kan John de kaarten 

schrijven. We bestellen de postzegelcodes via internet. Wat gaat dat gemakkelijk 

tegenwoordig!  

Na het eten lokken we Sofia en Sape even een poosje naar buiten want morgen hebben we een 

feestje van hen. Ze zijn dan precies 9 jaar bij elkaar. En dat gaan we vieren natuurlijk. Maar er 

moeten nog wat verrassingen gemaakt worden en daar mogen zij nog niks van weten. Anna 

heeft al ballonnen opgeblazen en ze verstopt onder de trap. Nu brengen we ze stiekem naar 

boven zodat Sofia ze niet ziet als ze ineens van plan is om te gaan stofzuigen. Want de 

stofzuiger staat in de kast waar ook de ballonnen liggen.  

                      

Aan tafel maken Annet, Connie en Anna nog een mooie tekening voor het feest.  



Maandag 1 augustus 

Een gekookt eitje kregen we bij het ontbijt  

Vandaag was de grote dag voor Sape en Sofia. Ze zijn nu precies 9 jaar bij elkaar dus er 

moest gezoend worden van John: 

  

Dat gingen we vieren met taart bij de koffie. Sape trakteerde hier op.  Omdat het lekker weer 

was gingen we buiten zitten. 

 



Omdat de taart nogal machtig was hoefden we daarna niet meer te lunchen en gingen we op 

stap met de bus. We reden naar Veere, een prachtig stadje waar we over het water konden 

uitkijken. 

        

 

        

Als Annet en Connie een kussen kopen gaan de anderen op een bankje zitten en een hondje 

aaien van een mevrouw uit Brabant. Op het terras drinken we iets in de schaduw want het is al 

weer aardig warm. Daarna rijden we weer naar het strandje waar we gisteren ook waren. 

       

Vandaag was het er een stuk prettiger. En Wietske heeft per ongeluk een hele scheve foto 

gemaakt waar Annet nog wel op staat.  



En Sape en Joop hebben iets op het strand gezien wat ze niet willen vertellen! Maar Annet 

heeft het ook gezien en die zei het alleen tegen Wietske en die denkt dat het waar is wat ze 

zegt, want zij tweeën hebben het ook gezien. Wat het was blijft geheim! 

     

Bij de pannenkoekenmolen gingen we pannenkoeken eten als afsluiting van de feestdag van 

Sape en Sofia. 

                                         

Daarna deden we nog een paar boodschappen en toen probeerde Wietske rechtstreeks naar het 

zomerhuis terug te rijden maar we verdwaalden op het grote park. Dus met wat kronkelige 

omweggetjes kwamen we iets later toch wel bij het huis. Sape en John gingen douchen, Anna 

heeft alle boodschappen opgeruimd en Anja en Connie zaten gezellig te kletsen op de bank .

  



Dinsdag 2 augustus 

Vandaag gingen we naar Neeltje Jans, het is een groot waterpark en we deden ook een 

rondvaart. 

 

   

Bij binnenkomst bekeken we de grote plattegrond die aan de muur hing. We zagen ook een 

zeehond zwemmen. 

      

Connie kreeg een knuffel van Joop en met z’n allen keken we naar de haaien. 



   

In een treintje reden we een rondje over het grote park. Sofia en Anja hielpen Connie heel 

veel bij lastige trappen en ook om uit het treintje te stappen. Bij de aanlegsteiger van de 

rondvaartboot zongen we het liedje  ‘Ik zie een ster’. 

 

   

Op de rondvaartboot gingen we op het hoogste dek zitten. We zagen de Oosterscheldekering 

en vogels en zeehonden.  

   

In het aquarium zagen we dikbuikzeepaardjes, heel veel vissen en konden we roggen aaien!  



                    

Hier kwamen Joop en John uit het bootje. John was zó trots dat hij het gedurfd had en daarom 

vroeg hij de toeschouwers om applaus. Op de linker glijbaan kwam Sape naar beneden. Sape 

is wel 4 keer van de glijbaan gegaan, net als Wietske en Anna: het zijn echte bikkels!  

 

Toen we weer thuis waren zijn Anna en Wietske boodschappen gaan doen. Daarna gingen ze 

macaroni koken. Omdat Anna vandaag al zo veel gewerkt had wou ze wel een vrije avond. Ze 

mocht in bad met een biertje! Het ultieme vakantiegevoel! 

  



Woensdag 3 augustus 

               

Anja is heel zorgzaam voor Connie. 

Vanmiddag wilden we naar ‘slot Haamstede’ maar helaas was het dicht. En bovendien was 

het heel warm: 28 graden. We liepen een stukje om de slotgracht heen en zagen toen een 

pauw aan de boom hangen: En Joop had ijsjes voor ons gehaald en het lepeltje mochten we 

meenemen als herinnering. Daarna zijn we luid zingend een eindje gaan rijden in de bus met 

de airco aan. We eten aardappelen, wortels en doperwtjes en een gehaktbal. Sape en Sofia 

hebben de aardappels geschild en Joop en Sape koken het eten. 

        

De namaak pauw in de boom en Joop met echte softijsjes 

.  



Donderdag 4 augustus 

Het is weer een warme dag geworden en dat merken we als we na de lunch uit het vuistje naar 

midgetgolf gaan. Er is daar niet veel schaduw en niet veel bankjes om op te zitten. Maar we 

gaan fanatiek aan de gang. 

 

Anna gaat als eerste laten zien hoe het moet en daarna gaan we allemaal om de beurt ons 

balletje slaan. Joop schrijft de punten op. Wietske krijgt de meeste punten omdat ze het niet 

zo goed doet.  Later is het briefje met de punten kwijt want Joop heeft het weg laten waaien. 

    

Bij elke baan is er weer een andere hindernis. Soms is het moeilijk en soms valt het mee. 



   

We doen later niet meer om de beurt maar wie zin heeft begint bij de volgende baan.  

 

   

Het is eigenlijk veel te warm hier en om 2 uur stoppen we omdat we ook nog naar de kermis 

in Zierikzee willen gaan. 

 

   

Op de achtergrond zie je de receptie. Daar heeft Sape op een raket getracteerd, dat was lekker 

koel. Dank je wel Sape! 



  

Op de kermis is het ook warm. We proberen wel een beetje in de schaduw te blijven. Connie 

en Wietske doen nog een kamelenrace tegen elkaar. Ze winnen allebij een keer.  

 

   

Dan mag Connie voor twee punten een cadeautje uitzoeken en dat wordt een leuke eekhoorn. 

Sape zat in een attractie die heel snel ronddraaide. Het was moeilijk om er een foto van te 

maken maar als je goed kijkt zie je hem zitten op de foto. 

Helaas was er geen achtbaan op de kermis want daar wilden Anna en Wietske graag in. En 

Joop miste het spookhuis.  

 

Als we terug zijn bij het zomerhuis gaan we koffers pakken. Anja gaat even lekker in bad en 

Joop en Anna doen nog de laatste boodschappen. 

Vanavond eten we patat, eindelijk! Met ook nog voor iedereen iets erbij, bijvoorbeeld 

frikandel speciaal waar John het op de heenweg al over had. 

  



Wat Annet en Wietske nog in het verslag willen hebben: 

Woensdagavond zaten we lekker buiten in de tuin. Het was niet meer zo warm. Ineens hoorde 

Annet iets ritselen in de struiken. Toen Wietske de zaklamp van de mobiel aandeed konden 

we zien dat het een egel was! Dat had Annet dus goed gehoord.  

Wietske had ook horen piepen en dat bleken vleermuizen te zijn. Die vlogen boven ons hoofd 

en vingen heel veel muggen.  

Eerst was er ook één heldere ster. Volgens Joop was dat Venus, de ster van de liefde. Dat zou 

goed kunnen dat die nu net boven ons hoofd te zien was want we zijn deze week veel van 

elkaar gaan houden. 

Later waren er nog meer sterren te zien.  

Donderdagmorgen zagen we twee ratten. Die aten van de stukjes brood die Sape van de 

broodkapjes had gemaakt. Het was eigenlijk voor de vogels en de eksters aten er ook wel van. 

Annet zag nog haar lievelingsvogel op het dak zitten: een grote meeuw.  

En Joop heet voortaan zeepaardje (net als die dikbuikzeepaardjes in het aquarium). 

Wat hebben we deze week gegeten? 

Vrijdag: rijst met kip en groentecurry 

Zaterdag: bami 

Zondag: krieltjes met sla en worstjes 

Maandag: uit eten bij de pannenkoekenmolen met ijs en/of fruit na 

Dinsdag: macaroni met spekjes en gebakken ei. 

Woensdag: aardappelen, doppers en worteltjes en gehaktbal 

Donderdag: eten ophalen: patat en frikadel speciaal en kroketten en allerlei sausjes 

 

      



      

Vrijdag 5 augustus 

Opstaan, aankleden, ontbijt uit vuistje, bagage in de bus, instappen en om 9.00 uur 

vertrekken! Het is allemaal gelukt. ‘Wat een goed teamwerk’zou Anna wel zeggen. 

     

Op de terugreis is het gelukkig niet zo warm en zien we mooie wolkenluchten. Onderweg 

hadden we een picknick en in Heerenveen een Mc flurry. 

     

Joop heeft hier geleerd dat je eerst een tafelnummer moet kiezen èn pakken en dan je 

bestelling moet doen en Wietske heeft geleerd dat je hier de prullenbak met een handel open 

maakt. 



Natuurlijk gingen we nog luid meezingen met de liedjes die Joop op een stick had staan. Het 

laatste liedje waar we met z’n allen heel hard meegezongen en om gelachen hebben was:  

Den Uyl is in den olie, in den olie is den Uyl,   

koekkoek, koekkoek, ja Joop moet in de hoek  

koekkoek, koekkoek, ja Joop krijgt voor zijn broek  

(Niemand kende den Uyl maar iedereen kent Joop, dus lachen!) 

13.00 uur waren we in Heerenveen dus veel te vroeg en daarom tijd genoeg om een Mac 

flurry te eten bij Mc Donalds 

14.00 uur in Heerenveen bij het stadion worden Anna en Anja opgehaald. 

14.30 uur waren we al in Leeuwarden en daar werden Sape, Sofia, Annet, John en Connie 

opgehaald. 

Wietske woont daar vlakbij en Joop bracht de discobus (zo werd die genoemd vanwege de 

muziek en zang de hele week!) weer naar Drachten waar zijn vrouw hem op ging halen. 

Niet vergeten: Die hoge waterglijbaan 

       

En het treintje waar we twee keer in zaten.  

En nog veel meer mooie herinneringen die we aan deze week overhouden. 

 

                                   ijslepeltje     



Wij bedanken onze fijne gasten Annet, Anja, Anna, Connie, Sofia,Sape en John voor de 

heerlijke week die we samen hebben gehad. 

We hebben een hele fijne week gehad omdat jullie:  

 heel gezellig zijn. 

 elkaar goed helpen 

 heel veel zingen 

 goed kunnen lachen 

 al het eten lekker vinden 

 omdat we veel lol hebben 

 een beetje kunnen ouwehoeren 

 goed kunnen samenwerken 

 uitstapjes leuk vinden 

 luidkeels in koor brullen dat je niet voor de derde keer naar het strand wilt (vanwege 

alle trappen) 

 

En het was ook een fijne week omdat: 

 Sofia goed kan stofzuigen 

 Anna goed boodschappen kan doen 

 Sape kan goed afval sorteren en wegbrengen 

 Annet goed met ons op kan schieten 

 Connie heel dapper was met moeilijke dingen 

 Anja kon Connie heel goed helpen 

 John met iedereen een praatje kan maken 

 Joop goed kan chauffeuren 

 Wietske goed kan haren kammen van Anna en Anja 

 

    

 

HET WAS EEN FANTASTISCHE VAKANTIE!  


