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Inleiding uitwaaien in Zeeland. 

 

 

Verblijf Landal Strandresort Nieuwvliet-Bad vlakbij de prachtige kustlijn van Zeeuws-

Vlaanderen. 

Lekker genieten en tot rust komen op en bij het 

strand van Zeeland. 

 

 

 

 

 

We verblijven in een comfortabele bungalow met 2-persoonskamers. 

 

Reisdatum : 5 t/m 12 juli 2019 

Deelnemers: Robert, Edwin, Johan, Majella, Monique, Heleen en Bea. 

Reisbegeleiders: Josje en Sieta                                                                                                                                                              
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Vrijdag 5 juli 

Yeh, het is zover, we gaan naar het mooie Zeeland om met z’n allen vakantie te vieren. We 

verblijven in een bungalow op het park Landal Strandresort Nieuwvliet. We gaan er een 

gezellige boel van maken. Heleen komt als eerste in Arnhem bij het kantoor van Tendens 

met haar ouders. Nadat we allerlei leuke spulletjes uit de kelder hebben verzameld, Monique, 

Edwin, Johan en Bea hebben verwelkomd gaan we in de bus. Josje is de chauffeur en ik 

(Sieta) ga ook mee als reisbegeleidster, voor de eerste keer, hartstikke leuk. Eerst op weg 

naar Veenendaal om Robert op te pikken. Majella wordt door haar ouders rechtstreeks naar 

Nieuwvliet-Bad gebracht. Op het parkeerterrein bij de Macdonalds in Veenendaal staat 

Robert al te wachten. We gaan nog even naar de wc en eten een broodje in de auto. En dan 

nu echt op weg naar Zeeland. Oh jee, de bus start niet, wie weet er een toverspreuk vraagt 

Josje, abracadabra Tendens, roept Johan en ja de motor loopt gelukkig weer. 

Het is druk onderweg, zodat we soms maar langzaam aan kunnen rijden. Dit mag de pret 

niet drukken, we hebben het gezellig in de bus. Bij Terneuzen gaan we door de 

Westerscheldetunnel en hierdoor schieten we al mooi op naar 

Nieuwvliet. Met zijn allen gaan we naar de receptie om ons aan te 

melden, we krijgen de nodige formulieren en 

een drankje als welkom, perensap. Iedereen 

mag een Zeeuwse babbelaar uit een bakje 

pakken, smikkelend op dit snoepje gaan we 

vol verwachting naar het huisje. 

 

Majella zit al op het terras met haar ouders, zij zijn al 

eerder van huis gegaan. Zij verwelkomen ons en zetten 

ons allen even op de foto voordat wij ze uitzwaaien. 

Josje, Johan, Bea, Majella, Monique, Robert, Edwin, Sieta 

en vooraan Heleen. We hebben er zin in!!!!!! 

 

 

Nadat we de bus hebben leeggehaald, maken we de bedden op. Bea en Majella worden 

hierbij geholpen door Heleen en Monique, wat fijn dat we dit met elkaar zo mooi oplossen. 

We gaan nog even wat drinken met elkaar en overleggen wat we met het eten gaan doen, 

het is tenslotte ondertussen al zes uur. 

 

 



We besluiten om in het restaurant op het park te gaan eten. Patat met iets lekkers 

erbij…mmm. 

We maken nog een wandeling over het park, zodat we het park even kunnen verkennen. Het 

is prachtig mooi weer. Terug in het huisje gaan Monique, Helleen, Josje en Sieta een 

spelletje memorie spelen. Hartstikke gezellig. Edwin is druk aan het schrijven in zijn map, 

Robert, Bea, Johan en Majella kijken nog even televisie. Voor tien uur ligt iedereen lekker op 

bed. 

 

Zaterdag 6 juli 

Langzaam komt iedereen naar beneden, om negen uur zit iedereen aan tafel voor het 

ontbijt. Heleen heeft samen met Josje verse harde broodjes en een molenbrood gehaald bij 

het kleine winkeltje op het park. We eten en drinken ons buikje rond. We hebben weer 

genoeg energie om door te gaan tot de lunch.  

Na het eten gaan we 

boodschappen doen. 

 

 

  

 

 

                                     Wat een grote gezellige familie. 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzicht op de Zee!!! 

Voordat we naar de Jumbo 

rijden, nemen we nog even 

een kijkje op het strand. De 

wind waait heerlijk door 

onze haren. 



In de Jumbo wordt er druk gezocht naar frisdrank, vlees, groenten, chips, e.d. 

Allemaal doen we ons best om de twee karren vol te krijgen, en dit lukt ook zeker 

wel. We hebben veel nodig voor 9 personen. Majella, Robert en Edwin hebben even 

in de auto op ons gewacht. Als we allemaal weer in de auto zitten, rijden we terug 

naar het park. 

 

 

 

 

 

 

 

Om kwart over vier gaan we naar de minidisco met Bollo de beer, spannend!!!!! Wat 

een fantastisch leuke beer is dat. We dansen op het berenlied, Hokie Pokie en 

springen op de pinguïndans. Majella, Monique en Johan en Heleen dansen er op los.  

Als Bollo weer afscheid moet nemen, gaat Johan naar hem 

toe om hem te troosten, Bollo kijkt ook zo verdrietig.  

Ook Monique en Heleen gaan graag met Bollo op de foto. 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk willen we ook graag met de hele 

groep samen met Bollo op de foto.  

 

 



Nog helemaal enthousiast van de minidisco eten we nog een ijsje bij de snackbar. Nu 

is het tijd om naar het huisje te gaan. Robert en Monique helpen bij het koken, pasta 

met groenten en tomatensaus met gehakt. Dat wordt weer smullen. 

Het eten is zo lekker dat bijna iedereen drie keer zijn bord op laat 

scheppen. Als toetje eten we vlaflip, dit gaat er heerlijk in. 

Na de afwas zetten we koffie en thee, gezellig met een koekje erbij.    

Tijdens het televisie kijken krijgen we nog wat frisdrank met chips 

en nootjes. We hebben lol om het programma ‘Oh wat een jaar’. We 

doen nog even fanatiek mee met Weekend Miljonairs en dan is het 

tijd om te gaan slapen. Een geslaagde dag. 

 

Zondag 7 juli 

Vandaag zitten we iets later aan het ontbijt, een paar mensen wilden graag 

uitslapen. Na het ontbijt worden er broodjes gesmeerd voor de lunch. Vandaag gaan 

we naar Sluis. We parkeren de bus vlak bij de kerk. In de kerk worden er door 

Majella, Monique, Robert, Johan en Bea kaarsjes aangestoken voor hun dierbare 

familieleden die zijn overleden. Ze worden er emotioneel van en er stromen dan ook 

wat tranen. Er wordt volop getroost door iedereen te knuffelen, wat een 

fijne manier om dit uitje te beginnen. Nu hebben we wel een kopje koffie 

of thee verdiend. Er worden appelgebakjes en aardbeientaartjes bij 

gekozen. 

We lopen naar het centrum en komen leuke winkels tegen. Bij de Blokker worden er 

kaarten voor familie en anderen gehaald.  

 

 

Bij de VVV haalt Johan folders en boekjes over de omgeving 

om thuis nog eens leuk te 

bekijken. Majella en 

Monique kopen souvenirs. 

 

 

Heleen, Edwin en Robert blijven buiten wachten. Ze 

kijken mooi door het raam naar binnen mee. 



We gaan weer in de bus om onderweg naar huis een mooi plekje te zoeken voor de 

picknick.     

Midden in het  

mooie 

Retranchement, een oud dorpje, gingen we op een bankje 

zitten eten. Heerlijke broodjes met kaas en vleeswaren. Een pakje drinken erbij, het 

smaakt heerlijk. 

Achter ons streek er een ooievaar neer. Wauw wat mooi, zo 

dichtbij, we waren allemaal onder de indruk. Na een paar 

minuten kwam het vrouwtje ook nog.  

 

Wat een prachtige vogels. 

 

 

 

Wanneer we thuis komen versieren we gauw de kamer, de oranjeleeuwinnen spelen 

om 5 uur de WK-finale in Lyon. Allemaal uitgedost in het oranje zitten we met 

spanning te wachten op het begin. 

Helaas, we winnen niet. Maar dat mag de pret niet drukken, we eten een broodje 

hamburger met een huzarenslaatje.  

We maken er een feestje van!!! 

                      

 

 



In de pauze van het voetbal beginnen Johan, Monique en Majella alvast de gekochte 

kaarten te schrijven en postzegels te 

plakken. Johan maakt op elke kaart een 

andere tekening. 

 

 

Nog even wat drinken en het is weer tijd 

om te gaan slapen. Morgen weer een 

dag. 

 

 

 

 

Maandag 8 juli 

Nadat we uitgeslapen zijn en ons ontbijt op hebben, stappen we in de bus.                                 

Vandaag maken we er een stranddag van. 

 

Eerst op zoek naar een 

brievenbus om de 

kaarten te posten. We 

vinden een mooie in 

Cadzand. 

 

 

 

 

 



In Cadzand is er ook markt. Hier parkeren we de bus en pakken we een terrasje voor 

een cappuccino, chocomel met slagroom, thee, rivella of een appelsap. Er zijn ook 

gezellige winkeltjes. Wie dat wil loopt nog even langs de 

kraampjes.  

 

 

 

 

 

 

 

Wat een gezellige boel weer. 

 

We kopen lekkere koffiebroodjes voor 

op het strand. Het is prachtig mooi 

weer. Nadat we een plekje gevonden 

hebben bij een strandhuisje gaan we 

ons meegebrachte brood en de 

koffiebroodjes opsmikkelen. Heleen en 

Josje lopen naar het water om daar 

wat foto’s te maken. Enkelen gaan het 

spel jeu de boules spelen. Monique 

gaat even met de voetjes in het water. 

Van de meegebrachte strandvondsten 

maken we een stilleven. 

Leuk hoor!!! 

 

 

 



Als we thuis komen drinken we koffie en thee. Monique, Bea en Josje gaan 

boodschappen doen in Breskens. Sieta begint met aardappelschillen, we eten 

vandaag andijvie stamppot met saucijzen en spekjes. Edwin zorgt 

voor muziek in de vorm van een cd met Hollandse liedjes, er wordt 

volop mee gezongen met Jan Smit, Guus Meeuwis en Nick en 

Simon. 

De maaltijd valt goed in de smaak, de borden worden twee keer 

gevuld en helemaal leeg geschraapt. Na de afwas gaat er nog een 

groepje wandelen naar de zee, we zitten immers vlak bij de duinen. 

We proberen op tijd te gaan slapen, want morgen gaan we naar 

Sea Park in Brugge. En hiervoor moeten we goed uitgerust op pad kunnen.  

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 9 juli 

We gaan naar de dolfijnen in België. We ontbijten en smeren broodjes voor de lunch. 

Om kwart over tien zitten we in de bus. We hebben er zin in. Het is precies het 

goede weer, niet te koud en niet te warm, 

maar we beginnen met de dolfijnenshow 

binnen. Met de lift gaan we naar de 

bovenste verdieping. Hier hebben we een 

prachtige plek om alles goed te kunnen zien. 

 

 

De dolfijnen springen tegelijk omhoog, er wordt voor 

hun geklapt en geroepen. De verzorgers mogen mee 

op hun rug, ze worden de lucht in gegooid. Wat een 

prachtige show, we genieten met volle teugen.            

Wat een mooi begin van het bezoek aan dit park. 



Allemaal even naar de wc en we overleggen wat onze volgende activiteit zal zijn. Op 

de plattegrond zoeken we naar de achtbaan, de Orca Ride. Johan en Majella 

genieten van het ritje. De anderen wachten even bij een bankje. We eten de 

meegebrachte broodjes op en drinken een pakje appelsap. De volgende show is er 

eentje van de zeeleeuwen. Snel lopen we naar de buitenshow. We gaan op de 

tribune zitten en wachten vol spanning op wat er gaat gebeuren. We zien Bobo lopen 

en Johan en Heleen gaan met hem op de foto. Het is wederom een prachtige 

voorstelling, de zeeleeuwen halen leuke geintjes uit.  

 

In het treintje maken we een rondje 

over het park.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee van de groep gaan nog een ritje maken en dan is het tijd voor een ijsje. Moe 

maar voldaan lopen we langzaam naar de uitgang.  



Wanneer we naar het huisje terug rijden, doen er een paar even een dutje in de bus. 

Het was ook zo gezellig, daar word je wel een beetje moe van. 

Eenmaal thuis gekomen gaat een ieder even wat voor zichzelf doen. De een gaat 

muziek luisteren op de kamer, de ander gaat een boekje lezen of gewoon even op 

bed liggen uitrusten. Daarna is het alweer tijd om aan het eten te beginnen. 

Vandaag staat kip tandoori op het menu. Sieta wordt geholpen met de bereiding van 

de kip, deze wordt lekker gekruid en dan gaat het de pan in. Kip in het pannetje.                            

We eten hier rijst bij. Er wordt weer heerlijk gesmuld, de kokkin krijgt een applaus 

voor de lekkere maaltijd.  

De jongens willen wel twee keer een bord vol eten. 

Als de afwas klaar is, krijgen we nog een vlaflip met 

watermeloen voor degene die dit lekker vindt. 

Als afsluiting van deze leuke dag drinken we nog wat met 

een koekje erbij. Dan gaan sommigen nog even tv kijken 

en anderen gaan alvast slapen. 

 

 

Woensdag 10 juli 

 

Vandaag gaan we een rondvaart maken met Rederij de Festijn. Na het ontbijt 

stappen we rond 10 uur de bus in, op weg naar Breskens. We kopen een kaartje, we 

zijn een beetje aan de vroege kant en 

gaan daarom nog even in de bus 

wachten, er zijn geen bankjes in de 

buurt. Zo lang staan is niet handig, dus 

stappen we nog even in de bus. Een 

snoepje om de tijd op een aangename 

tijd door te brengen is niet verkeerd. 

 

 

 

 

  



 

Edwin mag als eerste met de rolstoel aan boord, wij mogen er ook meteen 

achteraan. De bemanning is zo vriendelijk om ons te begeleiden op de steiger en bij 

het aan boord stappen. De kapitein heet ons welkom op de boot en wij zoeken een 

plekje aan dek. 

 

 

Edwin en Monique kiezen ervoor om 

op het dek te zitten, gezellig. 

 

 

 

 

De kaartjesverkoper vond ons zo’n 

leuke groep, we kregen van hem 

twee tickets voor het gratis huren van 

een verrekijker. 

 

Majella en Johan gaan zeehonden en 

zeemeeuwen spotten. We zien ook 

baby-zeehondjes. De rondvaart duurt 

anderhalf uur. We treffen het met het 

weer, een enkel spatje bederft onze 

pret niet. Onderweg komen we mooie 

grote boten tegen. 

 

 



 

Robert en Bea willen graag beneden 

aan dek zitten. Robert bestelt een 

kopje koffie en Bea een Fanta; ze 

genieten ervan. Later komt Heleen er 

ook bij. Een vriendelijk bemanningslid 

maakt een foto van ons. 

 

 

 

 

 

Ondertussen zijn we al weer omgekeerd, tegen 1 uur staan we weer aan wal. 

Nu we in Breskens aan de haven zijn gaan we natuurlijk ook even een visje eten. We 

zoeken een gezellige viswinkel op.  

 

 

 

 

 

Hier krijgen we allemaal een lekker bakje met gebakken 

kibbeling. Dat is weer genieten.  

 

 

 

 

 

  



 

Na deze lekkere traktatie rijden we weer terug huis. Thuis doen we even rustig aan, 

ieder mag wat voor zich zelf doen.  

Een paar gaan nog even wandelen en anderen gaan naar de receptie. De kast van 

Bollo de beer heeft 

leuke artikelen te 

koop staan. 

Majella koopt een 

Bollo Beer, Johan 

en Bea zoeken een 

Bollo beker uit. 

Edwin heeft een 

Bollo cd in de 

hand. 

 

 

 

 

Voor het avondeten hebben we groentesoep, verse knakworsten met harde 

afgebakken broodjes.  

 

 

 

 

Monique, Majella en Heleen gaan naar de bingo. Johan 

en Josje maken een wandeling naar het strand. Robert, Edwin, Bea en Sieta blijven 

thuis om even wat te relaxen. 

Bij het drinken nemen we nog een koekje en wat chips, daarna gaan we slapen. 

Welterusten. 

 



 

Donderdag 11 juli 

Deze dag mogen we heerlijk uitslapen. Een ieder mag zelf weten wanneer ze uit bed 

komen. Er is een ontbijtbuffet, een gebakken eitje en een kopje thee voor de 

liefhebber. 

Edwin vindt het heerlijk om nog even in de pyjama wat teksten over te schrijven, je 

ziet hem genieten. 

 

 

 

 

 

Majella en Johan spelen samen met hun Bollo beren. 

 

 

 

 

Bea speelt het K3 spel met Sieta. Een en al gezelligheid in 

huis. 

Robert zit heerlijk buiten op het terras te genieten van het 

mooie weer. 



Monique, Heleen en Josje zijn nog even op stap met de bus om de 

laatste boodschappen te doen. 

 

Om drie uur gaan we allemaal buiten zitten, we vertellen iets 

positiefs over elkaar en Josje schrijft dit op de vakantie herinnering voor iedereen. 

Hier maken we binnen even een foto van, de zon schittert teveel op de plastic 

mapjes buiten. Ook krijgt een ieder een rugzakje van Tendens om mee naar huis te 

nemen. 

 

 

 

     

We nemen nog even wat drinken en dan is het tijd om richting de receptie te lopen. 

Voor de tweede keer gaan we dansen met Bollo de beer. Joepie. Het is al aardig druk 

als we aankomen. Degenen die niet willen dansen nemen plaats op het terras. We 

hebben weer een hoop lol. 
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Terug bij het huisje stappen we gelijk in de bus. We gaan pannenkoeken eten, 

jippie!!  In restaurant De Vijf Weeghen worden we vriendelijk ontvangen. Er wordt 

drinken en een pannenkoek besteld. Van boerenpannenkoek tot knuffelpannenkoek, 

alles is mogelijk. Wat een heerlijke afsluiting 

van deze mooie week. We smullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de pannenkoek kiezen we nog een lekker 

ijsje.                   

Terug in de bus naar huisje nr. 101 op het 

park. 

Wie nog niet helemaal klaar was met het 

inpakken van de koffer wordt hierbij nog 

even geholpen. Wat drinken en dan gaan 

slapen, morgen vroeg weer op om naar 

huis te rijden. 

 

Vrijdag 12 juli                                                              

We staan vroeg op om te ontbijten en de boel weer in het busje te zetten. Vlak voor 

10 uur zitten we in de bus. Helaas treffen we het niet, onderweg hebben we veel 

files, de vakantietijd is begonnen. Later dan verwacht komen we bij het kantoor van 

Tendens aan, nadat we Majella en Robert op de afgesproken plekken hebben 

afgezet. Familie en begeleiders staan ons al op te wachten. De koffers worden 

uitgeladen en sommigen drinken nog even wat op het kantoor. Het was een gezellige 

vakantie in Zeeland. Er wordt afscheid genomen van iedereen.  Tot ziens allemaal! 

 


