
Op vakantie met Annet, Tanja, Janneke, Henk, Rob, Jules, Frieda en Nicoline naar Nieuwvliet-

Bad in Zeeuws Vlaanderen. We waren daar van 30 augustus t/m 6 september, 2019 in een 

huis op het Landal Strandresort. 
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Vrijdag 30 augustus 
Voor Frieda en Nicoline begint de dag al vroeg maar er zijn meer mensen vroeg opgestaan, 
Tanja zit al te wachten in het kantoor van Tendens in Arnhem als zij binnenkomen. Janneke 
en Henk zijn ook keurig op tijd dus we vertrekken zoals gepland om 11.00 uur naar 
Veenendaal en we worden uitgezwaaid door een heleboel mensen. In Veenendaal stappen 
Annet en Rob op, ook al zo netjes op tijd en weer worden we uitgezwaaid door een heleboel 
mensen. Daarna loopt het minder 'op tijd'. We hebben een flinke rit voor de boeg want het 
is best ver weg, Zeeuws Vlaanderen. Met alle files onderweg, de nodige plaspauzes: 

 en de langste tunnel van Nederland, 6600 meter:  
 
komen we net voor 15.00 
uur aan. Een mooi huis, 
vlak bij de ingang, de 
receptie en het zwembad. 
Dat laatste is heel fijn 
want het zal blijken dat 
we daar veel gebruik van 
zullen maken. Van Jules is 
nog geen spoor te 
bekennen, hij zou met de 
taxi uit Amsterdam 
komen. Uren later komt 
hij pas aan, gelukkig kan 
hij nog net aanschuiven 
bij ons eerste diner.  



Ondertussen hebben wij bezit genomen van ons huis, mooie kamers, kasten waar van alles 

in kan en een mooie huiskamer, gelukkig met een tv en een Cd-speler. 

Na het eten is het tijd voor een avondwandeling, het is mooi weer en we willen wel eens 



zien waar we zijn. We lopen naar het strand en we blijven daar zolang dat we ook een mooie 

zonsondergang zien. Dat levert dan weer nog een bladzij met mooie- mensen- foto's op. 

Daarna snel naar huis, in het donker!....., nog wat drinken en dan WELTERUSTEN!!!! 



Zaterdag 31 augustus 
Over de invulling van de dag zijn we het snel eens, het wordt de mooiste dag van deze week, 
dus gaan we weer naar het strand maar nu met badpak en zwembroek.  

    
Maar ook de winkeltjes in Nieuwvliet lijken ons wel wat, we hebben tenslotte ook 
ansichtkaarten nodig dus daar gaan we eerst maar even heen. De dames doen ook erg 
goede zaken in een schelpenwinkeltje, een zeer geschikt souvenir en, niet onbelangrijk, heel 
goedkoop, waar vindt je tegenwoordig nog een mooie ketting voor € 0,50??  



en nog meer strandfoto's, wat hebben we een mooi plekje gevonden en de ijsjes zijn ook erg 

lekker, ze worden verkocht door een ijsvrouwtje. Tanja en Frieda slaan een leuk balletje weg. 

Na een snoekduik van Janneke, moet ze wel even bijkomen, zeewater is toch wel erg zout!! 



Alsof we nog geen water genoeg hebben gehad, duiken we direct na thuiskomst het 
zwembad in, dat water is toch ook wel heel erg lekker, we hebben weer veel plezier. 

We hadden het zwembad bijna helemaal voor ons zelf! Dan naar huis, eten koken, daar 
heeft Annet ook zin in, zij kookt, een heerlijke maaltijd, bami a la Annet!!Mmmmm.. 



Na het eten is de energie wel op, we borrelen nog wat en maken plannen voor morgen, we 
willen een terrasje en winkels, we gaan voor het Koekoeksnest en daarna Sluis.  

Welterusten!! 
 



 Zondag 1 september 
Tijd voor een terrasje. Vlak in de buurt moet een museumcafé zijn, het Koekoeksnest, daar 
gaan we eerst maar eens heen. Vandaag is er live muziek en heel veel mensen. Maar buiten 

 
 



op het terras is het heerlijk, we nemen iets te drinken met daarbij poffertjes of een wafel. 
We kijken natuurlijk toch even binnen en de live muziek vinden sommigen ook erg leuk. We 
komen binnenkort 
terug want alle 
museumstukken in dit 
café kunnen muziek 
maken! Op naar Sluis, 
daar zijn we zo druk 
met inkopen doen en 
slagen we zo goed dat 
Frieda en Nicoline 
vergeten foto's te 
maken maar van het 
resultaat zijn wel 
foto's:  
 
 
 
 
In Nieuwvliet-Bad vinden we een pizzeria met heerlijke pizza's. Thuis een ijsje en koffie toe 
en nog lekker chillen op de bank, aan tafel met een boek of een 'ananasje'. 



Maandag 2 september 
Vandaag hebben we onze zinnen gezet op een treintje wat langs de kust van België moet 
rijden. Het is nog steeds mooi weer, geen 'badpakken-strandweer' maar wel fijn om er te 
zijn.  

 



Voordat we dat gaan doen moeten toch eerst de ansichtkaarten geschreven worden want 
die moeten vandaag voor 17.00 uur en dus ook voordat we naar België gaan, op de post. Op 
weg naar België, kopen we de postzegels bij AH en doet Tanja ze voor ons allemaal op de 
bus. Ook weer klaar!! 

 



Een mooie rit naar België, altijd weer leuk om te zien hoe de omgeving verandert als je in 
een ander land komt: andere huizen, kapelletjes langs de weg en de koeien zeggen ook geen 
'boe' meer…. nee, echt niet!! Op de boulevard in Zeebrugge zoeken we een terrasje, dat lukt 
niet, het wordt lunchen op het strand op een heel leuk plekje! Dan gaan we op zoek naar het 
treintje maar het wordt met algemene stemmen afgekeurd, hij rijdt niet zo vaak meer, ja het 

is september en als je binnen zit zie je ook niet zo veel, nee, dan zijn hier veel leukere 
dingen: wat dacht je van 'Seafront' een themapark over de zee en alles erop en erin. 
Spannend en interessant en we zijn er weer helemaal alleen! 



 
 
En dan is er ook nog een ballenbak, dat is lang geleden………..!! Natuurlijk is er ook een 
winkeltje en daar staan weer mooie schelpen hebbedingetjes, anderen prefereren de zon!! 
We gaan weer naar huis, even langs de visboer, kibbeling halen, twee familie porties. 



Vandaag heeft Janneke de kookbeurt, samen met Nicoline zetten ze een viergangendiner op 
tafel. En Janneke kan ook nog heel goed bedienen en de tafel afhalen, een echt 'manusje van 
alles'. 



Alles komt weer op en na het eten gaan de dames wandelen en Nicoline doet net alsof ze 
een man is en blijft lekker thuis. De dames komen terug met bramen en doorntjes in de 
vingers, lekker, de bramen dus, niet de doorntjes! Daarna hebben we de hele avond nog om 
spelletjes te spelen of om lekker dom te doen en te giechelen op de bank. 



Dinsdag 3 september 
Dat is lekker, yoghurt met bramen en muesli en dan ook nog een vers croissantje van de 
Landal bakker.

 
We ontbijten vroeg want we vertrekken al om 10.00 met de boot op zoek naar zeehonden.  

 



 



 



Na deze erge mooie boottocht met heel veel zeehonden, hebben we wel trek in koffie met 
wat lekkers, dat is snel gevonden, vlakbij de haven een bakker met heerlijke broodjes, hartig, 
zoet alles is er en een gezellig hoekje om met elkaar te zitten.

 Na de koffie ontdekken we de supermarkt in een heel klein winkelcentrumpje, met winkels 
erg naar ons zin, dus voor de zoveelste keer gaan we weer winkelen en weer slaagt bijna 
iedereen, want wat moet je nou met versleten slippers deze winter…Annet heeft twee paar 
voor de prijs van een!! Het is natuurlijke nog lekker vroeg als we thuis komen dus gaan we 

nog een keer zwemmen………………..……………wat die zeehondjes niet deden, kunnen wij wel! 



ROBS BOMMETJE 



Als dan eindelijk iedereen uitgezwommen is, is het tijd om eten te gaan koken. Vandaag zet 
Jules zijn kooktalenten in voor de groep. Het wordt weer erg lekker, vooral dat toetje met ijs, 
banaan en warme chocoladesaus. Na het eten zet Janneke haar massage talenten in, wordt 
de ananas afgemaakt en vermaakt iedereen zich naast en met elkaar. GEZELLIG!! 



Woensdag 4 september 
Het mooie weer is een beetje voorbij, druilerige voorspellingen, mooi weer dus om naar het 
strand te gaan, deze keer met vliegers en daarna weer naar het Koekoeksnest voor een 
lekker drankje, warme chocolademelk???............................................ ………………..maar eerst 

rijstepap 
met 
bramen, 
dat is nog 
eens een 
lekker en 
stevig 
ontbijtje! 
 
 
 
 
 
 

Het regent als we aankomen, kunnen Tanja en Nicoline mooi de nieuwe paraplu van Nicoline 
uitproberen, hij doet het goed. Op het strand is het al weer droog. We krijgen de vliegers de 
lucht in maar meestal niet lang, er waait een lastige wind……………………, vlagerig en steeds 
vanuit een andere hoek. Maar je krijgt er wel trek van en dorst. Door de regen worden we 
van het strand gestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In het koekoeksnest is het droog en we zijn er weer eens alleen, maar dat komt goed uit. De 
eigenaar heeft alle tijd om ons alles te laten zien en vooral te laten horen en ook nog gratis! 
De warme chocolademelk is heerlijk, de slagroom ook en de keuken is dicht i.v.m. 
stroomstoring dus eten we lekker onze eigen 'knoppertjes' op, erg lekker bij chocomelk.

 



Rest van de middag vrij, lekker even wat voor jezelf doen, dat is ook vakantie. 

 
Maar natuurlijk is gaan we ook nog wat doen: Bowlen, twee banen gehuurd.  

 



We rijden naar huis want we hebben best trek in de pannenkoeken van Rob, die heeft zich 
vandaag aangemeld als meester-kok. Hij kan het heel goed, beslag maken, bakken en ook 
het schoonmaken daarna van het fornuis, dat doet hij uit zichzelf en heel goed. Dat komt 
mooi uit want het is de laatste keer dat we thuis warm eten, morgen gaan we naar de 
Chinees, op veler verzoek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 5 september 
Vandaag blijven we op het park, de laatste dag van de vakantie doen we lekker rustig aan. 
De dames van de groep krijg een gezichtsbehandeling van Nicoline en de heren gaan 
vandaag met Frieda naar de speelzolder en het pontje uitproberen op de vijver van het park.  

 



Ze hebben strikte orders niet voor 12.00 uur thuis te komen. Ze hebben ook nog een missie: 
De rugzak van Jules weggooien, hij heeft een hele mooie nieuwe gekocht. 

 
 
De dames raken geïnspireerd en geven Frieda een nieuw kapsel, speciaal voor vanavond, bij 
de Chinees, maar eerst nog even zwemmen!! 
  



en deze keer krijgt Frieda Jules ook in het water, veel lekkerder dan aan de kant….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als we allemaal weer droog achter de oren zijn en leuke kleren aan hebben gaan we naar: 

en daar zijn we weer……ALLEEN! Na het eten is het tijd voor koffie en thee en het maken van 



de vakantieherinneringen. Iedereen is blij met wat er wordt gezegd, samengevat: We 
hadden een erge gezellige vakantie, met veel plezier, veel knuffels, veel behulpzame mensen 
en we hebben erg veel leuke dingen gedaan. Hoogtepunten die genoemd worden zijn de 
boottocht, het zwemmen en ja…………………….eigenlijk alles!! 



Vrijdag 6 september 
Tijd om afscheid te nemen, de koffers waren gisteravond bijna allemaal al gepakt. Iedereen 
helpt goed mee om ook het huis nog een beetje toonbaar te maken voor de schoonmakers 
van Landal, zullen ze fijn vinden! Tanja wordt als eerste afgehaald door haar broer: 



Jules laten we achter bij de receptie, de taxi komt eraan, dus ook weer veel knuffels: 

In Veenendaal herhaalt het zich weer en in Arnhem nemen de laatste twee deelnemers 
afscheid van elkaar:

 
 

 

LIEVE VAKANTIEGANGERS 
HET WAS EEN FEESTJE OM MET JULLIE OP VAKANTIE TE ZIJN. 

WAT HEBBEN WE VEEL GEDAAN EN VEEL GELACHEN. 
BEDANKT VOOR DE GEZELLIGHEID EN BEHULPZAAMHEID. 

TOT ZIENS EN VEEL LIEFS VAN  
FRIEDA EN NICOLINE 


