
 

 

 

 

 

Landal Veluwemeer Waterparc 

Biddinghuizen  

Tendens vakantie 

Pretparken en dierentuinen reis 

      8 juli 2022 t/m 15 juli 2022 



Reisbegeleiding: 

      Silke          Robert-Jan 

 

 

 

 

            

  

 

Vakantiegangers: 

 Marcel     Angela           Rogier             Ageeth 

Janneke            Jan     Mischa 

 



Dag 1 – vrijdag 8 juli  
 

Yes! Vandaag was het eindelijk zover! WE GAAN OP VAKANTIE! Janneke ging als enige mee 

in de bus, de andere vakantiegangers kwamen met familie of met de taxi naar het 

vakantiepark toe. Rond 16u was het dan zover, iedereen was gearriveerd, dus tijd om 

vakantie te gaan vieren! Yeah!!  

Marcel heeft samen met Silke het huisje gezellig gemaakt met slingers.  

 

We hebben allemaal een mooie slaapplek uitgekozen en hebben 

daarna een korte wandeling over het park genaakt. Op het park 

hebben we wat lekkers gedronken op het terras. Vervolgens heeft 

Robert-Jan een lekkere maaltijd bereid: gebakken aardappeltjes met 

sla en een hamburger. Mmmm dat was smullen! 

  



   Dag 2 – zaterdag 9 juli 
We hebben eerst een lekker ontbijtje op. Daarna zijn  we   

naar de Orchideeënhoeve geweest. Het was daar prachtig! 

We hebben heel veel mooie planten en dieren gezien.  

Super stoer! Iedereen heeft ook de Lori’s gevoerd. Ook 

liepen we in een mooie vlindertuin.  Bij de Orchideeënhoeve 

hebben we nog een lekker gebakje gegeten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de avond heeft iedereen 

genoten van de avondmaaltijd: 

spaghetti. Na het avondeten 

hebben we een ijsje gegeten bij 

het restaurant op het park. Een 

heerlijk soft ijsje!  

 



Dag 3 – zondag 10 juli  
Vandaag stond Aviodrome op de planning. Dat is een 

luchtvaartmuseum. We hebben ontzettend veel mooie 

vliegtuigen gezien. We hebben kleine vliegtuigen gezien maar 

ook hele grote vliegtuigen! We mochten zelf ook de vliegtuigen 

in. De durfhalzen zijn zelfs nog in de simulator geweest, stoer 

zeg!  

Bij het Aviodrome hebben we ook nog een 4D film gezien. We 

kregen mooie brillen op waardoor alles dicht op ons af kwam, we voelden zelfs spetters 

water en de wind. Dat was erg leuk! 

 

 

 

 

 

 

  



Daarna zijn we weer terug gegaan naar ons vakantie huisje. 

We hadden een mooie bus mee waarmee we overal naar 

toe konden. Ook in de bus was het tijd voor een leuke foto.  

 

Aan het eind van de middag hebben Mischa, Janneke, 

Rogier, Angela en Silke nog gezwommen in het zwembad 

op het park. Robert-Jan heeft in de tussentijd 

pannenkoeken gebakken. Bij thuiskomst konden we 

meteen aanschuiven, wat fijn! Dat was smullen!!! 

 

 

  



Dag 4 – maandag 11 juli  
We zijn vroeg opgestaan. In de ochtend vertrokken we naar het attractiepark Hellendoorn. 

We moesten eerst een uurtje met de bus rijden. In Hellendoorn was het niet heel druk 

gelukkig. Ze hadden daar hele mooie attracties: wild waterbaan, zweefmolen, achtbanen, 

het schip. We waren goed nat geworden in de wild water baan, daarna was het dus tijd voor 

een ritje in de achtbaan om weer wat op te drogen. Tussen de middag hebben we bij 

Hellendoorn wat lekkers gegeten. Mischa en Janneke hadden een heerlijke pizza. Verder 

koos iedereen voor patat met kroketten of patat met kipnuggets, dat was smullen! In de 

middag zijn wij naar een hele gave show geweest. Een duikshow!  

 

 

 



 

In de avond hebben we in het huisje soep op en een broodje knakworst. 

We hadden allemaal wel trek gekregen van het dagje Hellendoorn. Na 

het avondeten hebben we gezellig spelletjes gedaan in en rondom het 

huisje.  



Dag 5 – dinsdag 12 juli  
Het was erg lekker weer, dus zijn we lekker gaan zwemmen bij het buitenbad. Bij het 

buitenbad was ook een hele leuke glijbaan. Marcel zat liever in het zonnetje in plaats van nat 

worden in het zwembad. De anderen sprongen zo het water in, PLONS! Iedereen heeft ervan 

genoten!  

 

 



Na het zwemmen gingen we in Harderwijk bowlen. We zochten eerst bowlingschoenen uit. 

We hadden twee banen. Bij de 

bowlingbaan hebben we ook nog 

wat gedronken.  

  



Na het bowlen kregen we wel weer trek. We gingen uiteten bij de Voortse Herberg in 

Voorthuizen. Dat was een all you can eat restaurant (wok, grill en buffet). We hebben daar 

heerlijk gegeten. Ook de toetjes vielen goed in de smaak!  

 



Dag 6 – woensdag 13 juli  
In de ochtend gingen we midgetgolfen. Er zaten hele moeilijke banen bij. Maar iedereen was 

er heel goed in!  

Na het midgetgolfen zijn we weer gaan zwemmen in het buitenbad, het was zo warm dat we 

even moesten afkoelen. Er werd weer veel geplonsd en er werd ook weer goed gebruik 

gemaakt van de glijbaan! Na het zwemmen was het tijd om te sporten samen met Bollo. Ook 

werd er geknuffeld met Bollo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de avond was het tijd voor de BBQ! Wat heeft iedereen heerlijk zitten smullen van de 

salades, het vlees, stokbrood en de marshmallows. Speciaal voor Jan hadden we ook lekkere 

spareribs. Bij de BBQ hoort natuurlijk ook een lekker drankje, Janneke vond haar wijntje erg 

lekker.  

  



Dag 7 – donderdag 14 juli  
Als afsluiter van de vakantie zijn we naar Walibi geweest. Het was heel erg 

druk in het park, dus moesten soms lang wachten in de rij. Maar de 

wachttijd werd beloond met hele leuke attracties! Silke en Mischa gingen 

in hele harde achtbanen. Ook was er een leuke wateractiviteit die iedereen 

erg leuk vond. Een fontein die je helemaal nat spoot met water. De laatste 

attractie was een heel hoog reuzenrat! Daarna nog wat gekocht in de 

Walibi winkel. Het was een leuke dag in Walibi!  

 

 

 

 

 

Na het dagje Walibi hebben we nog een lekker ijsje gegeten bij een ijssalon in Elburg, wat 

een gezellig dorpje!   



Dag 8 – vrijdag 15 juli  
De vakantie is weer voorbij, weer tijd om naar huis te gaan! Angela heeft goed geholpen met 

het huis schoonmaken, wat kan Angela goed stofzuigen!  

Op Janneke na, werd iedereen bij het vakantiepark opgehaald. We gaven elkaar nog een 

dikke knuffel en wenste iedereen een goede terug reis.  

 

Wij hopen dat jullie een hele fijne vakantie hebben gehad en wie weet komen we elkaar nog 

eens tegen bij een volgende reis! Wij (Robert-Jan en Silke) vonden het erg leuk om een week 

met jullie op vakantie te zijn geweest en jullie te leren kennen. Bedankt voor deze leuke 

week! 

Nog een aantal vakantie kiekjes: 

  
  


