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Statiefoto voor het vakantiehuis 
 
Vrijdag 31 augustus 
 
Deze vrijdag begint onze vakantie naar Zeeland.   
Ankie en Paul stappen in onze bus in Arnhem op, Chiel en Ramona komen er in Breda bij. 
Omdat we even moesten wachten namen we een lekkere kop koffie op een terras. 
Dan rijden we vlotjes naar Zeeland, waar in Nieuwvliet Bad Piet en Rinus al op ons zaten te 
wachten in onze fijne bungalow. 
Een leuk huis in Zeeuwse stijl met een ruime woonkamer een open keuken, 2 badkamers en 
5 slaapkamers. Bij het huis is ook een lekker terras. De eerste dag hebben we hier meteen 
gebruik van gemaakt. 
 
 



 
 
gezellige huiskamer 
 

 
 
hoezo ontspannen? 
 



Natuurlijk moeten we uitgebreid kennis maken bij een lekkere kop koffie. 
Na het indelen van de slaapkamer en het opmaken van de bedden, staat er een flinke pan 
Spaghetti met een heerlijke tomatensaus op tafel. Daar hebben we wel zin in na deze 
reisdag 
  

 
 
uitzicht op het strand, achter het park 
 
Nog even een kleine wandeling naar de kust, vlak achter het park. 
We praten deze avond na over de reis en de mooie zonnige dag. 
Om 23 uur was het heerlijk rustig in het huisje. Zacht gesnurk klinkt uit de diverse 
slaapkamers. 
 
 
Zaterdag 1 september 
 
Bij het opstaan blauwe lucht, zon en heerlijke frisse Zeeuwse wind. 
Tijdens het uitgebreide ontbijt (eitje, croissantje, warme broodjes) zit iedereen duidelijk te 
genieten, maar moeten we ook nog wennen. 
Na gezamenlijk overleg vindt iedereen het leuk om naar de rommelmarkt in Oostburg te 
gaan. Wat een enorme markt!!! Bijna voor elk wat wils. 
 



 
  
Ankie koopt een mooie armband met een “diamant”.  
 

 
 
Piet nog zonder pet op de rommelmarkt 
 
Piet wil graag een nieuwe pet, dus die slaagt niet op de tweedehands rommelmarkt. 
Op deze zonnige dag nemen we op het plein van Oostburg een koffie met heerlijk Zeeuws 
appelgebak. De wespen hebben er ook zin in en plagen ons. 
 



 
 
Moe van de rommelmarkt stappen we in onze bus voor een rondrit over Zeeuws- 
Vlaanderen. Van Oostburg naar Sluis, Cadzand en Breskens. Zo leren we het Zeeuwse land 
een beetje kennen. 
 
In Breskens doen we boodschappen bij de Plus, aan de haven. Met Chiel en Ankie lopen we 
nog even de prachtige boulevard langs de haven af. Hier komen we zeker deze nog een keer 
terug. 
Bij de haven kopen we warme vis, kabeljauw voor het avondeten en inktvisringen voor de 
eerste trek. 
Voor Piet nemen we karbonades mee. Deze Zeeuw lust namelijk geen vis. 
Eenmaal weer thuis eten we de gebakken vis met heerlijke salade en gebakken krieltjes. De 
liefhebbers weten dat vis moet zwemmen en nemen een lekker glaasje wijn. Als toetje eten 
we een mooi opgemaakte bananen vla met slagroom mmmmmmm.  
 



 
recept is geheim! 

 
De avond kijken we tv, de Kwis met Paul de Leeuw. Een glaasje met een zoutje hoort hierbij. 
Voor de voetballiefhebbers Paul, Chiel en Piet is er laat nog Studiosport. Paul is fan van 
Willem II, die verliest met 6-1, dus hij is deze avond niet “happy”.  
 
Lekker moe van deze inspannende dag slaapt gaat iedereen op tijd zijn bedje in.  
Zacht gesnurk klinkt uit de diverse slaapkamers. 
 
Zondag 2 september 
 
Het vakantiegevoel wordt ervaren als er weer zo’n heerlijk ontbijt klaar staat. 
Dit keer met gebakken ei en toast. En natuurlijk heerlijke verse sinaasappelsap. 
Wat fijn dat we hier zo rustig van kunnen genieten. Niemand zit ons achter de broek. 
 
Bij de koffie krijgen we dit keer een bijzondere Zeeuwse lekkernij, de wereldberoemde 
bolus. De bolus smaakt heerlijk maar is wel erg plakkerig. 
Deze dag stappen we in de bus en maken een mooie tocht langs de kust.  
Via Cadzand gaan we door naar natuurgebied het Zwin.  
 



 
Duinen, strand en mooie vergezichten.  
 
Bij een strandtent genieten we van de frisse lucht,het uitzicht en wat lekkers te drinken. De 
zon schijnt volop en de zonnebrand creme komt goed van pas. 
 



 
 
 
Na een korte duinwandeling gaan we op bankje bovenop een uitkijkpunt picknicken. Een 
prachtig uitzicht op natuurgebied het Zwin.  
 



 
 
In de verte zien we de havens van Brugge. 
Piet en Rinus komen hun oude kennis van woongroep de Gors , Bernhard, tegen. 
 
Daarna rijden we naar Knokke. We slenteren de lange dure winkelstraat door. Aan het eind 
nemen we een heerlijk ijsje. 
We kopen kaarten voor Chiel en een beker voor Ramona.  
Daarna gaan we met de bus naar huis, we rusten even uit en we maken ons op voor het 
diner in een restaurant Breskens. Omdat het prachtig weer is, eten we buiten op het terras 
van dit restaurant. 
 
 

 
in de zon op het terras in Breskens 



We kiezen allemaal voor het menu: warm broodje met smeersels, tomatensoep, frites met 
schnitzel met zigeunersaus en salade. We nemen koffie toe. We genieten hier weer volop 
van. 
Thuis gekomen kijken we naar “de beste zangers van Nederland”. We zien langskomen Lee 
Towers, Alain Clark en Trijntje Oosterhuis. Wat zingen ze allemaal prachtig, we pinken een 
traantje weg. Na deze heerlijke dag is het nodig om bij te komen, onderuit op de bank. 
Moe en rozig ligt iedereen om 23 uur in bed.  
Zacht gesnurk klinkt weer uit de diverse slaapkamers…….. 
 
 
Maandag 3 september 
 
We starten de dag heel muzikaal. 
Ontbijtje met muziek. Iedereen mag bij het ontbijt een muzieknummer kiezen via youtube.  
Paul kiest de “2 motten in een ouwe jas” van  Dorus.  Ankie kiest Nick en Simon, mogen 
Rosanna zingen. Ramona kiest voor de Blue Diamonds met het nummer “Ramona”. 
Rinus kiest ”m’n opa, m’n opa, niemand is zo aardig als hij”. 
Willie kiest “Anne” van Herman van Veen. 
Iedereen doet lekker mee met de liedjes die hij/zij kent. 
 

 
kappersbeurtje  



 
Ankie is alvast aan het oefenen op youtube. 
 
 
 
 



 
 
Chiel aan het bakken.  
 
We bakken pannenkoeken voor de lunch. Iedereen die wil mag proberen een pannenkoek 
de lucht in te gooien. Na wat oefenen lukt dit heel aardig. 
Met stroop tekent Marco portretten op de pannenkoeken. Leuk! 
 
In de middag gaan we naar Brugge, wat een mooie oude stad.  
We rijden er rond met de paardenkoets. Wat zijn hier veel chocoladewinkels, echt Belgisch 
zeker. Gelukkig kopen we een mooie doos bonbons.  
Ramona en Paul genieten op het plein van de muzikanten op het plein. We maken met 
elkaar nog een mooie wandeling door Brugge.  
 



 
 Op weg door Brugge 
 
Dan sluiten we ons bezoek aan Brugge af met koffie op een terras aan het mooiste plein van 
de stad. 
 

 
 
Op de terugweg doen we boodschappen bij de supermarkt Emte. We halen spullen voor een 
uitgebreide rijsttafel. Paul en Marco verzorgen dit en we smullen van de nasi, pittige 
groentes, kroepoek en tafelzuur.  



 
Omdat iedereen het zo leuk vindt zoeken we in de avond weer verzoeknummers op 
Youtube. 
Elvis, Franciot, Bram Vermeulen, Maarten van Roozendaal, Nick en Simon en Paul Simon. 
Wie het volhoudt zingt mee en gaat lekker laat naar bed. 
 
Dinsdag 4 september 
  
Na een vroeg ontbijt stappen we in onze bus. 
Op naar Breskens, waar in de haven de boot Frija klaarligt voor een tocht over de 
Westerschelde. We hopen natuurlijk dat we zeehonden te zien krijgen.  
 
 
 
 
Paul heeft voorkeur om onderdeks te blijven op de boot.  Wat hebben we geluk er zijn erg 
veel zeehonden vandaag op zandplaat “de Bol”.  Dat komt door de sterke stroming. 
In de Westerschelde worden veel garnalen gevangen. Daar willen we natuurlijk ook van 
genieten. 
Terug in de haven kopen we meteen verse gepelde garnalen die we vanavond lekker gaan 
op eten. 
Omdat we een beetje koud zijn geworden op de boot vinden we het heerlijk warm in onze 
bus.  
 
’s Middags houden we een gezellige BINGO verzorgd door Willie. Het is heel spannend maar 
uiteindelijk winnen Paul en Ankie. Zij zijn blij met de heerlijke Belgische chocolade prijzen. 
Aan het eind van deze actieve dag wordt de barbecue klaargezet. Op verzoek worden daar 
hamburgers, gepofte aardappels, kipkarbonades op geroosterd. 
Heerlijk met sausjes en stokbrood erbij, smullen maar. 
Paul en Piet verzorgen het draaien van het vlees. Een belangrijke taak, anders brandt de zaak 
aan. 
Als de barbecue gedoofd is, lijken alle deelnemers ook een beetje opgebrand. We brengen 
deze avond verder gezellig door met kletsen, koffie en een wijntje voor de liefhebbers. 
 
Om 23 uur is het weer rustig in huize Tendens. Zacht gesnurk klinkt uit de diverse 
slaapkamers…….. 
 
 
Woensdag 5 september 
 
We starten weer deze wat bewolkte dag met een uitgebreid ontbijt. 
Zoals altijd ruimen Piet en Paul de ontbijttafel keurig af. Wat een fijne hulpen zijn dat.  
Na dit ontbijt is het tijd voor een wandeling. We verkennen het Landalpark Nieuwvliet bad.  
Wat is het een mooi terrein, een prachtige vijver met alle huisjes eromheen. Om aan de 
overkant van de vijver te komen nemen we het pontje waarbij je zelf aan de touwen moet 
trekken. Leuk!! We genieten van de mooie planten en bloemen die we onderweg 
tegenkomen. 



 
Na de lunch stappen we in onze bus voor een bezoek aan een kaasboerderij. 
Een hele grote boerderij met verschillende stallen voor kalfjes en koeien. Wat een geloei, 
iedereen doet het even na. Ook zijn er kippen en zien we veel zwaluwen rondvliegen. In een 
aparte zaal kijken we naar een film over kaasmaken. Dat plakje kaas kost heel veel werk, zo 
zien we. 
Na afloop bezoeken we de kaaswinkel en kopen we van alles op zuivelgebied: oude kaas, 
belegen kaas, smeerkaas, en ook roomboter en eieren. Alles eten we de komende dagen 
met meer smaak op dan anders, we weten nu immers hoe het gemaakt wordt.  
 
Op de terugweg naar Nieuwvliet bad zitten we nog een tijdje op een bankje gezeten aan de 
Westerschelde. We zien de enorme boten voorbij varen die op weg zijn naar Antwerpen. 
Ook zien we de stroming van het water, altijd een mooi gezicht. 
Bij ons huis aangekomen schijnt de zon weer. Op het terras genieten we van de lekkere 
verschillende kazen, met een drankje erbij. 
 
Deze avond is de bioscoop geopend in huize Tendens. 
We kijken naar de film “the pirates of the Caraiben”, natuurlijk met een hapje en een 
drankje.  
Moe van de excursie naar de kaasboerderij, gaan we op tijd naar bed. 
 
Zacht gesnurk klinkt weer uit de diverse slaapkamers…….. 
 
  
 
 
Donderdag 6 september 
 
Deze dag is een echte “bijkom” dag. 
We hebben al zoveel gezien en gedaan, deze dag blijven in en om huize Tendens. 
We praten, we doen spelletjes, we eten en drinken wat.  
Omdat het onze laatste dag is, wandelen we nog een keer een rondje om het park. 
Ankie vindt het fijn om eens uitgebreid te badderen. Anderen vinden het fijn om alvast hun 
koffers op orde te brengen. Kortom een lummeldagje, totdat…  
 
We om 19.00uur binnen stappen in het strandpaviljoen “Groede aan Zee” voor het 
afscheidsdiner. 
Wat hebben we hier een prachtige plek aan het raam. Ons uitzicht bestaat uit ondergaande 
zon, strand met paarden, zee met grote zeeschepen. We komen bijna ogen te kort. Wat is 
het leuk dat we dit Zeeuwse gevoel met elkaar kunnen beleven en delen.  
Iedereen kiest iets heerlijks van de kaart. 
Paul en Marco gaan voor de visschotel, Wille neemt ook vis met garnalen. Piet, Rinus en 
Ankie nemen de schnitzels, Chiel eet met smaak de spaghetti, Ramona kiest een schotel met 
allerlei lekkers. 
Natuurlijk proosten wij met een glas wijn. 
Wat een gezellige bonte avond hebben we in dit mooie restaurant. Een prachtige afsluiting 
van een heerlijke week. Want …. 



Vrijdag 7 september 
 
Is het alweer tijd om naar huis te gaan. 
Na het ontbijt staan de koffers klaar, is het huisje opgeruimd, maar we vertrekken nog niet. 
Er volgt nog een belangrijk moment, namelijk de uitreiking van de tendens 
vakantieherinnering september 2018. 
Voor iedereen is er een persoonlijk woord van de begeleiding. 
Hierin horen we hoe we elkaar hebben leren kennen deze week. 
 

 
Ramona, de stille genietster , die vaak heeft gelachen. Een vrouw van weinig woorden maar 
toch laat zien dat ze kan genieten. 
 
 

 
Rinus, wat een geheugen heeft hij. Hij observeert alles goed en slaat het op. Hij heeft humor 
en klapt regelmatig om de boel op te schudden. 



 

   
Piet, de grote vriend van Rinus. Deze mannen zijn twee handen op een buik. Samen kletsen, 
samen lachen en samen op vakantie. Een leuk vakantie span. 
 

 
 
Chiel, onze stille kracht deze week. Hij is gezellig aanwezig maar je hoorde hem niet. Hij kan 
enorm genieten van de reuring van de groep. Aan zijn stralende lacht kan je dit zien. 
 
 
Ankie, wat een muzikaal talent, ze kent heel veel teksten van de liedjes die we hebben 
gezongen. Gezelligheid en een wijntje zijn op haar van toepassing. Een fijne vakantievierder 
in de groep. 
Paul, de grote vriendelijke reus in ons clubje. Hij houdt van lekker eten, gezelligheid. Zijn 
favoriete club is Willem II. Daarover vertelt hij graag en veel. 
 
Dan is het tijd om te vertrekken. We nemen afscheid van Rinus en Piet. Zij gaan rechtstreeks 
naar hun woning in Goes. 
Met de rest van de vakantiegangers rijden we richting Breda. 
Daar stappen Paul en Ramona uit om opgehaald te worden door hun begeleiders. 



Hierna op naar Arnhem voor de eindbestemming. Hier nemen we afscheid van Chiel en 
Ankie. 
 
Slotwoord. 
Het was een geslaagde week. We hebben veel van Zeeuws Vlaanderen gezien, leuke 
uitstapjes en excursies gedaan. Heerlijk genoten van eten, drinken en muziek en het mooie 
huisje op het fijne Landal park.  
 

 
Links Willie     rechts Marco 
 
 
 
 
  
 
 
 


