
 

 

                                                             

 

UITWAAIEN IN ZEELAND     V1611B: 5-12 aug. 2016                                                                                                                               

TENDENS VAKANTIES 



   

MARGA                                   ARTHUR             

 

                                                   

PETER                                    BEP 



  

ANGELIQUE                             PAUL 

 

          

MARLOES                                o.l.v IRENE BEKER en CATY BOEF 



 

    

  

  



Vrijdag 5 augustus 

We vertrekken om vijf over elf vanaf Tendens in Arnhem met de bus. 

In de bus zitten Marga, Peter, Marloes en Angelique. Eigenlijk zouden Bep en 

Arthur er ook al moeten zijn, maar er was wat misgegaan met de taxi. 

Wij gaan nu met z’n allen naar Wijchen om Bep en Arthur op te halen. 

Met Caty achter het stuur en Irene als bijrijdster gaan we richting Wijchen. 

Gelukkig zien we daar een paar gelukkige en zwaaiende mensen staan en stappen 

Bep en Arthur ook in de bus. Dan nog Paul ophalen in Breda. Hij komt uit België! 

In Breda even een plas- en eetpauze en dan stapt Paul in. We zijn compleet.   

Daarna gaan we richting Zeeland, kwart over twee zijn we in Burgh-Haamstede. 

We laden de bus uit en gaan iets drinken op ons terras. Irene haalt de sleutel 

en klokslag drie uur steekt ze de sleutel in het slot van een prachtig groot huis. 

Het heeft wel drie badkamers, drie toiletten en zes slaapkamers. 

Hierin kunnen we de week wel doorbrengen. We gaan eerst de boel verkennen 

en de slaapkamers worden verdeeld; dames naar boven, heren beneden. 

Peter en Arthur, onze sterke mannen, sjouwen de koffers. Klasse mannen!! 

Bep en Marga pakken direct hun Tablet. Dan is er Koffie!! Even rust en wennen.  

Die avond kunnen we met een heerlijk zonnetje buiten eten. 

Theo, de man van Irene, heeft een heerlijke pan nasi goreng gemaakt. Heerlijk. 

’s Avonds even naar “de Punt” bij Westenschouwen om naar de prachtige zee te 

kijken. Lekker wat drinken, foto’s maken en dan naar huis. 

Thuis gekomen willen een aantal mensen naar de Olympische Spelen kijken. 

Maar beide tv-toestellen in het huis zijn maar moeilijk aan te krijgen. 

Uiteindelijk lukt het met behulp van een mooie buurman. 

Lekker genieten van een biertje, wijntje en fris met een knabbeltje. 

Om half twaalf gaat het licht uit en slapen we allemaal. 

Rond half twee hoort Irene een harde klap. 

Ohhh: Marga is uit het bed gevallen. Gelukkig heeft ze alleen een zere teen. 

De rest van de week hebben we een matras naast haar bed gelegd voor het 

geval dat ze er weer uit zou vallen. Dat is gelukkig niet gebeurd.

   
 



 

 

  

  
 

DE PUNT 



Zaterdag 6 augustus 

Iedereen slaapt lekker uit en kwart voor tien zitten we aan het ontbijt. 

We zitten er fris gedoucht bij en hebben zin in deze nieuwe dag. 

We gaan naar het winkeltje op het park om kaarten te halen. 

Thuis schrijven we ze, postzegel erop en direct op de post. Mooi op tijd. 

Na koffie, babbelen en met de iPads in de weer gaan we om twee uur warm eten. 

Gebakken krieltjes, doperwtjes, tuinbonen, appelmoes en rollade van Theo. 

Ook een heerlijk toetje met yoghurt en kersen. 

   
In de loop van de middag gaan we met de auto weer naar “de Punt”. We kunnen 

daar dicht bij de zee parkeren. Met Angelique in de rolstoel klimmen we naar 

boven. Wat een prachtig uitzicht over de zee en de super mooie duinen. 

We wandelen er heerlijk en strijken dan neer op een mooi stukje strand. 

Iedereen is goed ingesmeerd en heeft een pet op; het zonnetje schijnt goed. 

Peter, Bep en Arthur gaan met Caty naar de waterkant om foto’s te maken en 

zij gaat zomaar in haar kleren kopje onder in de zee. Goed voorbeeld doet goed 

volgen, want ook Bep neemt een duik. Ze genieten er beiden van, dat is lachen. 

Even later komt ze, met wier op haar witte haren en druipnat naar ons toe. Nu 

loopt Irene met Paul naar de zee, maar hij vindt het maar niks en wil terug. 

We genieten met z’n allen nog van alles wat er op het strand te zien is.   

Marloes en Bep gaan schelpen zoeken. 

We eten onze boterhammen op, drinken wat en eten een banaan. 

Half zeven gaan we richting bus. Oeps, hij doet het niet. De sleutel is nat. 

Veel lieve mensen helpen ons duwen, startkabels, maar onze bus heeft geen zin.  

Een behulpzame man haalt de sleutel uit elkaar om in de zon te laten drogen. 

Een mevrouw brengt Irene en wat mensen alvast naar ons huis. 

Wat bestaan er toch vele behulpzame mensen. Geweldig!!!! 

Na een half uur komt Caty met de rest van de vakantievierders thuis. 

Gelukkig doet de bus het weer. 

Na de koffie gaan we douchen en haren wassen. Het strandzand moet er uit. 

Nog even met z’n allen gezellig zitten en nagenieten van de mooie zonnige dag. 

Dan nog even het dak eraf. We hebben spontaan disco! Voetjes van de vloer. 



 

   

  

  



  

 

 

      



 
 

 



Zondag 7 augustus 

Ja, het is zondag en daar hoort uitslapen en een uitgebreid ontbijt bij. 

Rond elf uur gaan we met de bus (ja, hij doet het) naar Veere, een heel oud  

prachtig plaatsje op Walcheren aan het Veerse Meer.  

Eerst komen we over de brug van de Deltawerken, over de Oosterschelde. 

Prachtig met aan twee kanten water en prachtige luchten. Genieten!! 

Veere heeft hele mooie vissershuisjes, veel winkeltjes en terrasjes. 

Ook mooie kledingwinkels. Bep koopt een super leuke rok met bloemen en een 

tasje dat op de rok zit. Marga scoort een mooi shirt. Het staat ze prachtig. 

Arthur koopt een beker van Van Gogh en eentje met een vuurtoren er op. 

Peter koopt ook een beker met een vuurtoren. 

Na wat rond gelopen te hebben gaan de meeste gasten en Caty een rondvaart 

maken. Aan boord nemen ze een consumptie. Ze zitten op het bovendek en zien 

veel boten en mooie natuur. Angelique en Irene zwaaiden hen uit vanaf de kade. 

  

   

                                                

                                                                                                   

VEERE 



Het water is onstuimig en het waait behoorlijk. Irene wordt snel zeeziek en 

Angelique heeft niet zo’n zin in varen en gaat gezellig met Irene een terrasje 

pikken. En ja… ze hebben een plekje gevonden op het terras. 

Samen koffie en overheerlijke appeltaart met slagroom, praten en genieten. 

Na een uur weer aan de kade om de rest met de boot te zien binnenvaren. 

Iedereen is enthousiast over de bootreis, het was echt een mooie tocht. 

We lopen rond en iedereen helpt Angelique over de keien; rollend zowel als 

lopend. Overal overvolle terrasjes, maar wij zien er een met nog wat lege 

stoelen op een superplaats aan het water en strijken er neer. 

Eigenlijk mochten we er niet zitten, maar we kregen speciaal toestemming.   

Het was het privé terras van de jachtclub Veere, alleen voor leden bestemd. 

Een heerlijk drankje op een mooi terras; wat wil een mens nog meer.

  

  

  
 



   

  

   

  

 

RONDJE 

WALCHEREN 

 



We komen bij Vrouwenpolder en hé we zien een mooi pannenkoekenhuis: “De 

Heksenketel”. We kunnen er mooi onder een afdak aan een lange tafel zitten. 

Super. Iedereen neemt een drankje en allemaal een overheerlijke pannenkoek. 

Peter: ui-spek-ham-kaas. 

Marga: spek. 

Arthur: spek-kaas-ui-champignons. 

Bep: ham-kaas-appel. 

Marloes: kaas. 

Paul: spek. 

Angelique: spek. 

Caty: geitenkaas-honing en ananas. 

Irene: kaas-ananas. 

Tot slot een ijs toetje, met een piepbeest. (een spook). Paul vindt het geweldig. 

   
 

   
Luid zingend gaan we verder door Oostkapelle, Domburg en Westkapelle. Hier 

kunnen we met de bus tot aan het water komen. Prachtig!! Zo mooi! Fotopauze! 

Als begeleiders geven wij onze gasten steeds inspraak en nu vraagt de 

chauffeur als we met de bus een paar meter van de zee staan:” Jullie mogen 

kiezen; voor- of achteruit ?!” In koor klinkt het luid: “Achteruit!” Hahaha.     

Dan over de dijk via Zoutelande en de Deltawerken terug naar ons huis. 

Irene blijft met een paar gasten nog Olympische Spelen hockey kijken, maar om 

kwart voor twaalf gaat het licht echt uit. Het was een topdag ! 



   

     

 

  
 

                

 



Maandag 8 augustus 

Uitslapen!! Caty en Peter gaan samen even boodschappen doen bij AH in Burgh-

Haamstede. Zo druk daar. We ontbijten/brunchen om half elf. Heerlijk. 

Daarna naar Ouddorp naar “De Mekkerstee”, allemaal geiten; buiten of binnen. 

Mooi om te zien. Arthur is helemaal in z’n sas; hij is een echte dierenliefhebber. 

Na overal te hebben gekeken en nog in een winkeltje te hebben rondgeneusd 

gaan we weer. We zwaaien nog naar de vele geiten in de grote wei. Doei !

 

  

  

   



Op naar Domburg. We moeten lang zoeken naar een parkeerplekje. 

Nadat we dit gevonden hebben komen we langs een winkel met lekker softijs. 

Dat lusten we wel, vooral Paul; wat heeft hij dat snel op. 

Daarna gaan we even shoppen in die drukte. 

Marga koopt een cd van Marianne Weber. Ze koopt ook nog vijf gekleurde slips. 

Marloes koopt een roze blouse met een bijpassend hemdje, waar ze heel blij 

mee is. Staat haar super leuk. Ook is er een “4711” team met gratis geurtjes. 

Bep koopt roze oorbellen en een hardroze blouse, ook met een bijpassend 

hemdje. Alles voor op haar prachtige nieuwe rok. Vrijdag doet ze hem aan. 

Prachtig Bep. Peter koopt een “schapenkaart”. 

Irene een blauw zonnejurkje en Caty een felgekleurde Pareo (=omslagdoek). 

Als we met een stel de winkel uit komen zien we een terras met negen stoelen.  

Hier zijn we aan toe! We nemen een consumptie en zitten lekker in de zon. 

Voor ons de bedrijvigheid van de wekelijkse markt. 

Irene koopt pelpinda’s en we snoepen daar heerlijk van. 

Sommigen nemen nog een tweede consumptie. Daarna gaan we een frietje eten. 

  

   
 

    
 

   

DOMBURG 



Dan lopen we over de boulevard van Domburg. Zo mooi. Oeps..een behoorlijke 

helling. We krijgen Angelique nauwelijks naar boven. 

Maar dan komt er een sterke voorbijganger te hulp, voor hem is het een eitje. 

We lachen wat af. Langs de zee rijden we terug naar huis. 

We zingen er met z’n allen op los. Vooral het liedje “Droomland” klinkt vaak. 

Wat is Zeeland toch prachtig. En dan die schitterende luchten. Wauw! 

Thuisgekomen gaat Marga een bakje koffie zetten. Heerlijk, klasse Marga. 

In de koelkast staat nog een slaatje; dat lusten we wel. 

We gaan spelletjes doen: ganzenbord, memory en domino. 

Marga gaat op haar iPad een spelletje spelen. Oh wat een plezier hebben we. 

Paul speelt geweldig domino. Hij heeft er veel plezier in. Daarna is het bedtijd.

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 9 augustus 

Vanochtend mogen we uitslapen. Rustig aan dus, want het regent. 

Helaas kan Irene dat niet zo goed en zij is al vroeg op. Ochtendstond……….. 

Om half tien trommelen we de jongste gasten uit bed, Angelique en Marloes. 

Langslapers. Tien uur zitten de meesten, fris gewassen, aan een ontbijt/brunch. 

Rond het middaguur knapt het weer snel op en begint de zon weer te schijnen. 

Op naar Middelburg. 

En weer rijden we met de bus over de hele lange brug naar Walcheren. 

Na lang zoeken hebben we eindelijk een plekje om te parkeren, voor twee uur. 

Natuurlijk worden er weer dingen gekocht. 

Marieke twee cd’s en Caty een grijze sjaal. 

Arthur en Bep kopen iets voor hun lieve konijntjes. 

Dan gaan we naar Siebel, de juwelier. Bep en Peter gaan vriendschapsringen 

kopen. Ze hebben al twaalf en half jaar vriendschap en zijn best zenuwachtig. 

Ze kopen prachtige ringen die feestelijk worden ingepakt in een mooi doosje. 

Ze stralen allebei. Van harte proficiat jongelui!! 

Bep stopt het doosje zorgvuldig in Peter’s rugzak; je zult ze maar verliezen.

   
Hierna gaan we op een terras vlak bij de kermis zitten. 

Heerlijk in het zonnetje naar mensen kijken en genieten van elkaar. 

Een aantal drinkt warme chocomel met slagroom. 

Daarna wandelen nog door de mooie stad Middelburg. Irene gooit nog even 

extra geld in de parkeerautomaat, want we zijn nog lang niet klaar. 

Op de terugweg door de drukke winkelstraten krijgt Caty een idee. 

Om vier uur kost een koffie of thee met een gebakje bij de HEMA maar € 2,00 

Dat doen we. Caty gaat met Angelique met de lift en de rest neemt de trap. 

Marloes koopt nog even twee kopjes voor haar ouders en Bep scoort een paar 

kousen voor onder haar nieuwe rok. Goede smaak Bep. 

Daarna gaan we weer over die lange brug naar huis. 



We kunnen nog lekker buiten zitten. 

De kok duikt de keuken in en tovert weer een heerlijke maaltijd tevoorschijn. 

Samen met de gasten heeft ze het menu samengesteld. 

Spinazie, sla, bruine bonen, notenrijst en kipfilet met saus. Er wordt gesmuld. 

Als toetje griesmeelpudding met saus of bitterkoekjespudding. 

Irene wilde bitterkoekjes met saus, helaas. De afwasmachine is zo vol er kan 

niets meer bij. Bep, Arthur en Peter wassen de rest met de hand af. 

Wij moeten even gaan zitten. Super, dank je wel. Ook de koffie wordt gezet en 

de kopjes klaar gezet. Wij begeleidsters worden hiermee echt verwend. 

Die avond worden er weer spelletjes gedaan, ook op de iPad.                            

Er wordt naar muziek geluisterd en naar de Olympische spelen gekeken. 

Irene heeft ondertussen de werking van de afstandsbediening van de tv goed 

door. Gelukkig maar. Anders moet Bep alweer een leuke buurman roepen!! Top!

 

 

   

MIDDELBURG 



  

  

  

                 



 

 

   

  



Woensdag 10 augustus 

Na heerlijk slapen en dito ontbijt gaan we vandaag naar de bios in Vlissingen. 

De film heet: “Huisdier Geheimen”. Een grote bioscoop vlakbij de boulevard. 

Het regent lekker, dus prima om met z’n allen gezellig naar de film te gaan. 

Het is een vrolijke animatiefilm in 3D. Dus krijgen we allemaal een speciale bril. 

Marloes kijkt liever zonder bril. 

De film gaat over huisdieren en wat ze zo allemaal uitspoken als hun baasjes aan 

het werk of om een andere reden niet thuis zijn. 

We volgen de trouwe terriër Max, de slome kat Chloë, het snoezige dwergkees 

hondje Mel, de knorrige Duke, het witte konijntje Snowball en de cavia Norman. 

Er gebeuren allerlei dingen boven en onder de grond in New York. 

In de pauze even een toiletbezoek en iedereen krijgt een doos popcorn (zoet of 

zout) met een pakje drinken. Terug in de filmzaal laat Bep de doos popcorn 

vallen. Graaiend ligt Bep op de grond om de popcorn weer in de doos te proppen.

  
Na de film regent het nog wat en we verkennen Vlissingen vanuit de auto. 

We rijden over de boulevard en blijven bij de zee staan. 

We zien grote zeeschepen en loodsboten die helpen om de grote schepen de 

haven in te varen. We eten lekker onze boterham en krentenbol op in de bus. 

Daarna gaan we naar huis voor een “rustige” middag. 

De zon schijnt weer en we gaan lekker in de tuin koffie drinken. 

Dan gaat de kok eten koken. Vlinderpasta met de heerlijke saus van Theo. 

We eten buiten in het zonnetje. Als toetje lekkere vruchtenyoghurt. 

Caty gaat na het eten met Angelique en Marloes naar het zwembad in Domburg. 

Zij hebben een zwemdiploma. Vanaf vijf uur kan je voor half geld en dat heet: 

“Afspoeltarief”. Haha, hoeven zij niet meer onder de douche. Het was genieten. 

Van te voren doen ze nog wat boodschappen bij AH voor de volgende dag. 

Thuis, in Burgh-Haamstede, trakteren Bep en Peter op donuts omdat ze ringen 

hebben gekocht. Zo lief!!! Roze, witte en chocolade donuts. Wat is dat smullen! 

Niet te laat naar bed die dag want morgenvroeg gaan we op tijd naar de 

dierentuin in Rotterdam. Welterusten, slaap lekker en droom maar zacht. 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

VLISSINGEN 



Donderdag 11 augustus 

We nemen broodjes met gebakken ei en spek mee voor onderweg en drinken, 

mandarijnen en koeken. Zo komen we de dag wel door. 

Maar och…. het regent en het blijft regenen is voorspeld. Dat is wel jammer. 

Goedgemutst gaan we toch op weg, per slot van rekening hebben we al kaartjes. 

De TomTom loodst ons door de stromende regen langs de drukke havens 

richting Diergaarde Blijdorp. Eerst maar even koffie drinken met z’n allen. 

Marloes heeft ondertussen al een pluche schildpad gekocht. 

De paraplu’s zijn bij de hoofdingang in Blijdorp uitverkocht, dus regenjassen 

aan en snel naar een treintje dat ons in sneltreinvaart de dierentuin laat zien. 

We spotten in een flits; één ijsbeer, één olifant en zelfs één leeuw. 

Gelukkig wordt het wat droger en kunnen we rondlopen en de dieren bekijken. 

Als het weer begint te regenen gaan we snel naar de overdekte waterwereld.  

Hier maak je een reis over de zeebodem en langs de kusten; het Oceanium. 

Wij liepen door een glazen tunnelbuis en snelle haaien en nieuwsgierige 

waterschildpadden kijken voor, achter en boven ons aan. Duizelingwekkend. 

Er zijn ook zeeleeuwen, pinguïns, zwevende roggen en nog veel meer kust- en 

oceaanbewoners. Prachtig. Natuurlijk zien we nog veel meer dieren 

Maar wat heel veel indruk op ons maakte waren de vele giraffen in een heel 

mooi aangelegd gedeelte. 

Jonge en oude, grote en kleine giraffen; een heleboel bij elkaar. 

Richting uitgang kopen Arthur, Bep en Angelique een mooie paraplu. 

Op die van Bep en Angelique staan vlinders en op die van Arthur stoere leeuwen 

en tijgers. Grrrrrrrrrrrrrr! Ze kunnen meteen worden gebruikt. 

Dan even een plas- en drinkpauze. Ook hier ontbreekt de chocomel met 

slagroom niet. Irene gaat met Paul nog even een dierenmemory kopen. 

Paul krijgt van de verkoper nog een hele mooie kaart met een aap.            

Daarna gaan we door de regen (nog steeds hard) naar onze bus. Caty rijdt ons 

fier Rotterdam uit. Klasse Caty.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thuisgekomen gaan we eerst 

plassen dan koffie drinken en 

koffers inpakken . 

De mannen scheren zich en 

Irene helpt Paul daarmee. 

Ja. We moeten er mooi 

uitzien want we gaan naar de 

Pizzeria op het terrein van Landal. Bep en Peter zijn zenuwachtig. Vanavond 

gaan ze tijdens het etentje elkaar de vriendschapsringen geven.  

We krijgen een mooie grote vierkante tafel toegewezen. 

 Het doosje met de ringen ligt voor hen op tafel. 

Die is prachtig wit gedekt met mooie bloemen en kaarsen. 

We bestellen een drankje en eten heerlijke pizza. 

Tussen de pizza en het nagerecht is het dan zo ver:                                       

Bep en Peter gaan elkaar de ringen geven. Bep vraagt of Angelique het doosje 

wil open maken en hun de ringen wil aangeven. Ze lijkt wel een bruidsmeisje.  

Heel officieel staan Bep en Peter midden in de pizzeria elkaar de ringen om de 

vingers te schuiven. Oeps… de ringen passen niet. Toch wel; ringen verwisseld. 

Met een klein woordje van Bep en Peter, waarin ze hun vriendschap verzegelen 

is iedereen stil. Zo mooi!!! Er rollen hier en daar een paar tranen. Emotioneel. 

Daarna zingt iedereen, ook de overige gasten, een luid “lang zullen ze leven”. 

En daar komt het nagerecht. Ze krijgen een fakkeltje dat wordt aangestoken. 

Prachtig. Wat een feest. Nogmaals een “lang zullen ze leven”. Dan feliciteren 

met een dikke knuffel. Daarna eten we ons heerlijke nagerecht met smaak op. 

Dan naar huis om de laatste dingen op te ruimen en tijd voor een afzakkertje. 

Tevens reiken Irene en Caty de Tendens diploma’s uit en bedanken alle gasten.  

Iedereen krijgt een persoonlijk woordje; je zou er verlegen van worden. 

Dan snel naar bed, want morgen is het vroeg dag; opstaan en wegwezen.

 



 

 

  

  
 



 

 

 

 



Vrijdag 12 augustus 

Tja, en dan zit de vakantie er op. Marloes die de hele week het laatste was, 

kwam nu als eerste beneden, haha. Ze had zelfs haar bed al afgehaald. Top! 

De sterke mannen, Arthur en Peter helpen mee de koffers de trap af te 

sjouwen. Klasse mannen!!! Vele handen maken licht werk. 

Alleen Paul voelt zich niet zo lekker. De koffie smaakt hem trouwens wel. 

Iedereen helpt mee om de koffers de bus in te krijgen. 

Caty heeft hierbij de supervisie in de bus. 

Irene ruimt binnen nog het een en ander op en daar is zij héél erg goed in! 

Wat kan die Peter stofzuigen zeg. En Arthur, Marloes en Marga helpen ook. 

En dan gaan we op weg met de beste chauffeur die we ons maar kunnen 

voorstellen. Paul zit tussen Caty en Irene in, helemaal voor in de bus. 

Dit is ook de hele week zijn plekje geweest. 

Wat geniet die Paul toch van alles; je kunt het aan hem zien. 

Op tijd zijn we in Breda om Paul af te zetten. Hij moet nog naar België. 

We hebben plaspauze, gaan broodjes eten en drinken nog wat. 

Gelukkig, ook Paul eet twee broodjes en drinkt een pakje sinaasappelsap. 

Bep en nog enkele gasten lopen mee naar de taxi. We nemen afscheid van die 

lieve Paul. Bep en Paul moeten allebei huilen. Tja, aan alles komt een eind. 

Met z’n allen zwaaien we Paul uit; hij zwaait vrolijk terug. 

Dan op naar Arnhem; het is gelukkig rustig op de weg. 

Nog een keer “Droomland” zingen in de bus. 

 

Het was een heerlijk droomweek met z’n allen 

In Arnhem nemen we afscheid van de andere gasten. 

Dag lieve Bep, Peter, Marga en Arthur. Zij gaan met de taxi naar Wijchen. 

Marloes en Angelique worden opgehaald door hun ouders. 

Zoenen, tranen en afscheid nemen. 

Het blijft altijd moeilijk om na een heerlijke week samen uit elkaar te gaan. 

We zwaaien iedereen uit en beloven het verslag tot een mooi boek te maken, 

zodat iedereen nog eens terug kan kijken hoe gezellig de vakantie was. 

Lieve mensen, we hebben genoten van jullie. 

We hebben samen gekletst, gegeten, gedronken, gedanst, gelachen, gehuild, 

gewandeld, gezongen, genoten en heel veel geknuffeld. 

Jullie verdienen het allemaal. 

Tot ziens op de reünie, 5 november bij Tendens.   

Dikke knuffel van Caty en Irene.  



 

 

 

  



 

  



Wist u: 

 

 dat Paul prima domino kan spelen en er heel veel plezier in heeft? 

 dat Peter en Arthur spierballen hebben en goed hielpen met de koffers? 

 dat Caty op een “gouden” wc-bril zat in het duurste hotel van Domburg? 

 dat Peter en Bep vriendschapsringen kochten bij een echte juwelier? 

 dat Irene elke morgen de haren van Marloes invlocht? 

 dat Peter nog een visje tegoed heeft? 

 dat Angelique heel uitbundig en aanstekelijk kan lachen? 

 dat Peter heel behulpzaam is voor iedereen? 

 dat Marga goed koffie kan zetten en spelletjes spelen op haar iPad? 

 dat Arthur heel erg van dieren houdt en de dieren van hem? 

 dat Marloes erg kan genieten? 

 dat er helaas een paar keer een regendrup op de camera heeft gezeten? 

 dat Irene twee bikinibroekjes bij zich had, maar geen bovenstukje? 

 dat Marloes eigenlijk fotomodel had moeten worden? 

 dat de man van Irene diverse dingen heeft gekookt voor deze week?  

 dat we hem namens ons allemaal daarvoor hartelijk willen bedanken? 

 dat Bep heel goed op Paul lette en muziek opzette op zijn walkman? 

 dat Paul heel graag naar muziek luistert? 

 dat Marga het heerlijk vond met haar blote voeten op het strandzand? 

 dat Caty de prachtige foto’s heeft gemaakt en Irene het verhaal schreef? 

 dat het ’s nachts vaak onweerde, in de ochtend regende en in de middag 

de zon scheen? 

 dat Irene op de minuut af kon voorspellen hoe laat de zon ging schijnen? 

 dat de bus het gelukkig de hele week heeft volgehouden?  

 dat wij de zee en de mooie luchten van Zeeland zullen missen? 

 dat Caty vanuit Rotterdam in de derde versnelling, niet vooruit te branden 

was? Ha-ha. 

 dat door de zeewind in Zeeland heel veel bomen scheef staan? 

 dat “Blijdorp” heel erg groot is? 

 dat Bep en Angelique in het restaurant de slappe lach hadden? 

 dat dit onze vijfde reis als team samen was? 

 dat ik blij was met Irene als bijrijdster en ze onmisbaar voor me was?  

 dat wij jullie allemaal erg zullen missen? 

 

Dikke zoen van ons; het was een prachtige week in het schitterende Zeeland. 
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