
Pretparken en dierentuinen, Sevenum. V1903C 

9 t/m 16 augustus 

 

De gasten waren: 

 

 

 

 

 

 

                Jordy         Johnny     

 

 

 

 

 

 

 

     Sasja          Kimberly         Tim 

 

 

De begeleiders: 

 

 

 

 

 

 

 

Sjaak            Tiny  



Vrijdag 9 augustus: 

Tiny en Sjaak en de eerste deelnemer Johnny zijn om 11.00 uur vertrokken vanuit Tendens in 

Arnhem. De reis ging allereerst naar Veenendaal waar we nog drie deelnemers ophaalden. Sasja, 

Tim en Jordy stonden al vrolijk klaar en de laatste deelnemer ging rechtstreeks richting Sevenum 

dat is Kimberley.  

Om 14.00 uur waren we gearriveerd in Sevenum en alle deelnemers zijn aanwezig!!  

De vakantie kan nu echt beginnen. Tiny heeft de 

sleutel opgehaald bij de receptie en daarna 

hebben we eerst even wat lekkers gedronken. 

Rond 15.00 uur zijn we richting onze “Villa” 

gegaan.  

 

Eenmaal in het huis hebben we alles qua 

boodschappen en slaapkamers opgeruimd en 

Tiny was alvast begonnen met koken. Een heerlijke pasta stond erop het menu. We hebben met 

z’n allen gesmuld.    

 

‘s-Avonds zijn we met zijn allen gaan zwemmen, wat een enorme pret hebben we gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenmaal thuis nog even rustig nagepraat over de dag 

vol met indrukken en we zijn met een glimlach gaan 

slapen. 



Zaterdag 10 augustus: 

Vannacht om 8:00 uur opgestaan en 

iedereen was opgewekt. We hebben 

lekker ontbeten en we zijn daarna naar 

de stad vertrokken om ansichtkaarten 

en boodschappen te halen. We 

hebben allemaal lekkere chipjes en 

cola gekocht voor ’s-avonds. 

’s-Middags op ontdekkingsreis gegaan 

wat er allemaal te doen was op de 

camping. Een borrelhapje en een 

glaasje drinken mochten natuurlijk niet 

ontbreken, gezellig met z’n alle. Echt 

vakantie! 

 

We hebben als avondeten 

krieltjes met schnitzel en 

natuurlijk en ook iets 

gezonds, namelijk een 

salade met tomaatjes, 

paprika, radijsjes en 

komkommer. Alles 

gesneden door Kimberly 

en Sasja. Goed gedaan 

meiden! 

 

 

 

In de avond bleven Jordy en Sasja thuis bij Tiny. Sjaak is met Kimberly, Tim en Johnny wezen zwemmen. 

We zijn ontzettend vaak van de glijbaan geweest en hadden lol voor 10. 

Eenmaal thuis hebben we allemaal 

zaterdagavond gevierd met patatje jopie 

chips en cola of Radler 0.0! Daarna ging 

iedereen lekker slapen. 

 

 

  



Zondag 11 augustus: 

Vroeg opgestaan want vandaag gaan we naar Toverland. 

Harstikke spannend vond iedereen het. We hadden er veel zin in. 

Eenmaal in het park vonden we het geweldig. Kimberly was er al 

een keer geweest, die wist de weg.  

 

Voor Johnny was het toch allemaal te 

veel en die is met Tiny terug naar huis 

gegaan. Sjaak is met de anderen naar 

de wildwaterbanen, achtbanen en 

andere attracties gegaan, het was fantastisch. 

Kimberly en Tim hebben nog een mooie broodtrommel en 

Sasja een i-pad-hoes, tas en een mok gekocht. Lekker 

afgesloten met een ijsje en daarna kwam Johnny en Tiny ons 

weer ophalen. 

Thuisgekomen zijn we met op de bank geploft! Even uitrusten 

na zo veel indrukken. 

 

Toen kwam er weer een lekkere verrassing! Uit eten naar het pannenkoekenrestaurant “Het Jachthuis”. 

 

 

 

 

 

 

Jordy en Sasja hadden een pannenkoek met zalm, Kimberly met shoarma, Tim met kaas en champignons 

en Johnny met appel en rozijnen. Wat hebben we gesmuld. Er was geen ruimte meer voor een toetje. 

Daarna moe en voldaan naar 

huis. De meeste zijn gelijk gaan 

slapen, morgen weer een nieuwe 

vakantiedag. 

 

 

 





  



 

Maandag 12 augustus: 

’s-Morgens vroeg uit de veren en de dag begon met een stralend zonnetje. Lekker ontbeten en de sfeer zat 

er al goed in. 

Johnny en Jordy zijn met Tiny een wandeling rond het meer gaan maken. We ontmoetten een visser, die 

heette Robert. Met een voederbootje bracht hij de hengel precies in het water waar de karpers zwommen. 

Hij liet ook nog een foto zien van een grote karper die hij zojuist had gevangen. 

’s-Middags is Sjaak met Kimberly, Jordy en Tim gaan bowlen. Het was supergezellig en alle drie hebben 

we een strike gegooid! Jordy werd kampioen, hij was de beste! Proficiat Jordy! 

’s-Avond lekker rijst met kipsaté, boontjes en erwtjes gegeten. En een toetje na. 

Na de koffie is 

Sjaak met 

Johnny, 

Kimberly en 

Tim gaan 

zwemmen. Het 

was enorm 

druk omdat het 

discozwemmen 

was. Tim 

wilden nooit 

meer naar huis, 

die wilden 

dansen en 

zwemmen 

tegelijk. 

 

 

 

 

Jordy en Sasja wilden niet zwemmen en bleven lekker met Tiny thuis. 

 

  



Dinsdag 13 augustus: 

Vanochtend lekker uitgeslapen. We hebben lekker ontbeten en brood klaargemaakt om mee te nemen voor 

in de dierentuin “Zoo Parc Overloon”. 

De groep is in tweeën gesplitst. Tiny met Johnny en Jordy 

(lekker rustig) en Sjaak met Kimberly, Tim en Sasja (een 

beetje drukker). 

Dit bleek een gouden greep! Iedere deelnemer heeft 

genoten en bij de uitgang werden weer cadeautjes 

gekocht. 

Johnny heeft knuffel 

“Kees” (een stokstaartje) 

en Jordy heeft “Simba” 

(een tijgertje) gekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

Op de camping stond een viskraam en hebben we 

lekker kibbeling gekocht. Thuis lekker gesmuld en 

daarna uitrusten van deze vermoeiende maar leuke 

dag. 

 

’s-Avond weer uit eten geweest, ditmaal naar een 

Italiaanse pizzeria! Wat was die groot. Niet iedereen 

kon hem op. Het was erg lekker en supergezellig. 

Daarna naar huis, koffie en naar bed. 



Woensdag 14 augustus: 

Na het ontbijt zijn we naar de vlindertuin Klein Costa Rica gegaan. Ook nu weer de groep opgesplitst. 

 

 

 

 

 

 

We vonden het erg leuk, natuurlijk de vlinders maar ook de vogels, 

vissen, reptielen en verschillende planten zoals de koffie en 

cacaoboom.  

Met Tim is Sjaak naar boven gegaan, dat was erg spannend.  

 

 

Johnny vond “Gekko” (een 

hagedis) als souvenirtje. 

 

 

 

’s-Middags is Sjaak weer gaan zwemmen met Tim, Kimberly en Johnny. 

Ze hadden de grootste lol. Johnny en Jordy zijn vrienden geworden bij 

Tendens vakanties. Sjaak en Tim zijn wel 200 keer van de glijbaan 

geweest. Tiny is met Kimberly en Sasja boodschappen gaan doen. 

 

Sasja heeft samen met Tiny het eten klaar gemaakt. Lekker pasta met 

blokjes ham en heel veel verse groenten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 15 augustus: 

Vanochtend rustig aan gedaan. We hoefden pas om 11:30 uur te vertrekken naar Venray. We zijn naar de 

bioscoop geweest! Naar “de Lion King”. 

Dit was een superleuke film, Johnny heeft 

genoten. De anderen natuurlijk ook, maar 

voor Johnny was het de eerste keer. 

Na de film eerst weer naar huis en daarna 

naar een wok-restaurant. Iedereen kon 

zelf kiezen wat hij lekker vond. Iedere 

keer kleine hapjes en dat weer iets anders 

kiezen. Lekker hoor. Natuurlijk sloot 

iedereen het af met lekkere toetjes. 

Mmm!! Goed volgegeten weer naar huis. 

De meesten hebben de koffer al voor een 

deel ingepakt. Morgen weer naar huis. Na 

de koffie lekker slapen. 

 

Vrijdag 16 augustus: 

Vandaag zit de vakantie erop. Eerst nog ontbijt en dan wordt Kimberly om 9:00 uur 

opgehaald. 

 

 

 

 

 

 

Tim, Jordy en Sasja verlaten ons in Veenendaal en Johnny gaat mee tot Arnhem. 

Iedereen vond het een geslaagde vakantie maar is wel blij weer naar huis te gaan. 

Volgend jaar weer!! 


