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Vrijdag 29 juli – de dag van vertrek
Om half 1 zijn Ankie en Petra samen met de twee begeleiders Margriet en Chantal
vertrokken vanaf het TENDENS kantoor. Op naar Veenendaal waar we Linda, Elena
en Connie kwamen ophalen. Alle tassen en koffers ingeladen en op naar
Biddinghuizen, het Landal Waterpark. Daar aangekomen moesten we nog even
wachten want het huisje was nog niet gereed, lekker aan
het water in het gras gezeten tot we de sleutel van ons
huisje konden ophalen. Nadat we even van het zonnetje
hebben genoten, konden we de sleutel ophalen. Daar
hebben we lekker op ons terrasje gezeten even wat
gedronken. Hermien en Gülten werden naar het park
gebracht, Elena en Margriet hebben op hen gewacht voor
op het park om hen op te vangen terwijl de anderen lekker
in het huisje bleven om even te ontspannen met wat
lekkers. Toen iedereen aanwezig was hebben we een
lekker bakkie koffie gedronken met een heerlijke donut!
Daarna hard aan de slag, spullen uit de auto halen,
koffers uitpakken en bedden opmaken. Wat nemen
deze vrouwen toch veel spullen mee voor zo’n
weekje . Films, nagellakjes, cd’s en dvd’s en een
boel kleding. Toen alles op de plek lag was het tijd
om nog lekker wat te drinken samen en elkaar beter
te leren kennen. Gezellig kletsen en foto’s maken,
dat kunnen deze vrouwen erg goed!
Om 18.00 uur zijn we lekker lopend naar de snackbar gegaan met zijn allen. De
eerste avond lekker frietjes met een snack erbij. We hebben lekker zitten smullen
met zijn allen. Terwijl we zaten te wachten op de frietjes konden we genieten van de
clowns van het animatie team, deze lieten een toneelstuk zien.

In de avond lekker op de bank gehangen en televisie gekeken samen. Het
programma voor zaterdag besproken waarna de eersten lekker zijn gaan douchen en
daarna het bed opzochten. Iedereen vond het een erg gezellige eerste dag samen
een goed begin van een mooie week.

Zaterdag 30 juli

Vandaag zaten om 08.30 alle dames aan de tafel voor een heerlijk ontbijtje. Lekker
rustig wakker worden met zijn allen. Na het ontbijt was het tijd om ons klaar te maken
om boodschappen te gaan doen. Vanuit de badkamers kwam gezellige muziek en af
en toe werd er lekker meegezongen. Degene die al klaar waren hadden lekker even
de tijd voor een goed bakkie koffie.
Om 11.15 was iedereen klaar om de supermarkt in Harderwijk op te zoeken. Met zijn
allen hebben we de boodschappen gedaan, een paar hadden nog wat spulletjes van
thuis vergeten mee te nemen. Gelukkig hebben zij dit ook in de supermarkt kunnen
halen zodat de tanden gepoetst en de haren gewassen kunnen worden.
Nadat we de boodschappen hadden
opgeruimd en lekker even een broodje
hebben gegeten stond er een leuk uitje op
de planning, een bezoekje brengen aan
Batavia stad. Na een half uurtje in de auto
te hebben gezeten kwamen we bij
‘BATAVIA STAD – FASHION OUTLET’, het
shoppen beginnen.
Wat zag het er allemaal mooi en leuk uit,
helaas wel een beetje duur voor ons. Al
vonden we het allemaal ook heel erg leuk
om lekker rond te kijken in de verschillende
winkeltjes die er waren. Kleding, tassen,
sieraden, van alles was er te vinden.
Gelukkig hadden ze er ook een heerlijk
chocoladewinkeltje, daar hebben we wat
lekkers gehaald voor bij de koffie. We
hebben gezellig wat gedronken bij la place,
waar we konden genieten van een
schitterend uitzicht op de boten op het
Veluwe meer.

Thuis aangekomen samen besloten om lekker thuis te gaan eten. Elena vond het erg
leuk om te koken en dus heeft zij heerlijke macaroni klaar gemaakt, we hebben er
met zijn allen heerlijk van gesmuld. Na het eten hebben we gezellig aan tafel
gekletst, we hebben elkaar een stuk beter leren kennen. Wat ook erg leuk was
tijdens het gesprek is dat er een heleboel complimentjes aan elkaar zijn gegeven. We
vinden elkaar allemaal nu al heel erg lief en dat al aan het begin van de vakantie!
Om 20.00 uur was het tijd voor een lekker bakkie koffie met een lekker chocolaatje
erbij uit Batavia stad. Wat hebben we daar van genoten. Iedereen was een beetje
moe geworden van de drukke dag en het vele lopen dat we besloten om lekker een
filmpje te kijken. Filmpje van ‘Tita Tovenaar’ aan en wat lekkers op tafel om van te
snoepen. Langzaam aan zocht iedereen lekker haar bed op om te gaan slapen. Om
23.00 uur hebben we de televisie uitgezet, de spulletjes opgeruimd en zijn we
allemaal gaan slapen.

Zondag 31 juli
Vandaag begon de dag met lekker uitslapen. Voor vandaag hebben we een lekker
rustige dag op de planning met lekker nagels lakken, knutselen en leuke armbandjes
maken. Bij het ontbijt hadden we lekkere speciale broodjes en een heerlijk gekookt
eitje. Daarna kon iedereen even lekker wat voor zichzelf doen. Zo ging Elena nog
eventjes lekker douchen, ging Hermien nog lekker in bad en konden Connie, Petra,
Ankie, Gülten en Linda even lekker genieten van een muziekje.
Langzaam aan kwamen de knutsel spelletjes te voor schijn en de nagellakjes werden
opgezocht. Lekker de tijd om de nagels te lakken en de handen en voeten mooi te
maken. Elena heeft voor iedereen een mooi loom armbandje gemaakt, super lief
Elena! De hele middag werd er lekker creatief gedaan, zo werden er allerlei mooie
dingen gemaakt. Er werd
gehaakt, armbandjes gemaakt
en
er
werden
mooie
tekeningen gemaakt. Een
aantal kozen ervoor om nog
even lekker een filmpje te
kijken
‘Fifi
en
haar
bloemenvriendjes’ en daarna
‘de drie biggetjes’. Maar ook
werd er nog lekker gedanst en
zelfs geschuifeld met elkaar.
Gülten had een mooie sjaal
mee met allemaal belletjes en
glittertjes, als ze begon te
dansen hoorde je ze rinkelen.
Ze liet ons zien hoe je echt
kon buikdansen.

De uitspraak van vandaag kwam van Petra af. Margriet vroeg aan Petra wat ze wilde
drinken, stelde een lekkere advocaatje voor waarop Petra reageerde Nee dat is voor
oude.. uuh.. bejaarden. Waarop Hermien zei dat ze zich af en toe een oude bejaarde
voelde.

Na al dat knutselen en filmpjes kijken was het tijd om ons klaar te maken en op te
tutten voor het pannenkoekenhuis HANS EN GRIETJE. Vanavond gingen we als
verassing gezellig uit eten. Iedereen had zich helemaal mooi gemaakt, wat zagen
alle dames er mooi uit. Eenmaal aangekomen viel ieders mond bijna open van
verbazing, was zag dat er allemaal mooi uit. Het leek wel alsof we een sprookje
binnen stapte.

Een mooi kasteel waar het restaurant was maar er was ook een echt snoephuisje te
vinden en een spookhuis maar ook een huisje waar we naar binnen konden gluren.
Er was een mooie fontein met Hans&Grietje, als je te dicht bij kwam werd je nat
gemaakt door die twee deugnieten.

Na een mooie wandeling met allemaal leuke verassingen was het tijd om naar binnen
te gaan. Hier vielen onze monden nog verder van open, wat zag dat er ontzettend
mooi uit. We zagen een heks boven op een dakje zitten, zij speelde muziek wanneer
er aan een touw getrokken werd maar ook hing er een ander touw. Als je aan dat
touw trok kwam er allemaal water uit het plafond gevallen. Nadat we allemaal een
beetje gewend waren aan hoe mooi het er allemaal uitzag gebeurde er nog wat geks.
De tafel van de mensen naast ons begon rond te draaien, een tafel achter ons kwam
omhoog en een tafel voor ons kwam helemaal schuin te staan. Het leek wel tovenarij
wat we hier zagen gebeuren. Allemaal erg onder de indruk van alles dat we bijna het
lekkere eten zouden vergeten. Iedereen had een pannenkoek uitgezocht en deze
werden tot de laatste kruimel opgegeten. Sommige hadden nog een plekje over voor
een lekker toetje. Nadat alles op was, was het tijd om weer naar huis te gaan.
Allemaal onder de indruk van het mooie pannenkoekenhuis.

‘s Avonds nog een lekker bakje
koffie gedronken met zijn allen en
daarna ging iedereen lekker slapen.
Heerlijke dromen over alle mooie
en bijzondere dingen die we
vandaag hadden gezien.

Maandag 1 augustus
Vandaag stond er een erg leuk uitje op de planning, het
Dolfinarium. Eerst hebben we lekker ontbeten en daarna
heeft iedereen zich snel klaar gemaakt om te kunnen
vertrekken. Om 11 uur de bus in en op naar Flipper de
dolfijn.
Gelukkig konden we zo door lopen want de kaartjes
waren al gekocht, daarna even kort in de rij gestaan
maar dat ging gelukkig erg snel. Bij binnenkomst eerst maar eens een groepsfoto bij
een dolfijnen beeld en een walrus. Toen eventjes kort bij de zeeleeuwen gekeken
maar de meeste lagen nog lekker lui uit te rusten. Daarom zijn we maar wat verder
gelopen waar we een aantal dolfijnen zagen. Deze waren aan het wachten tot ze een
show mochten geven. Aan ons lieten ze ook al vast wat kleine kunstjes zien die ze
konden tussen het spelen door. Tot het tijd was voor de
dolfijnen om een show te geven hebben wij er naar
kunnen kijken. Daarna zijn we weer terug gegaan naar
de zeeleeuwen want deze gaven een kleine show. Wat
zijn dat grote beesten. En wat kunnen ze leuke kunstjes,
eentje kon zelfs de waterstraal op de mensen richten
waardoor een heleboel mensen helemaal nat werden.
Wat hebben wij daar samen om kunnen lachen.
We kregen allemaal zo langzamerhand een beetje trek, gelukkig hadden we lekkere
broodjes meegenomen van thuis en werd er lekker even wat drinken gehaald. Zo
konden we aan de picknick tafel lekker wat eten en drinken.

Na het eten hadden wilden we graag nog meer dolfijnen zien en
deze hebben we gevonden. Wat waren er veel en wat maakten
ze mooie sprongen. Ook werden er dolfijntjes gevoerd. Het begon
tijdens het kijken naar de dolfijnen een beetje te regenen waarop
Chantal zei dat we gelukkig niet van suiker waren. Hermien
begon te lachen en zei dat we ook niet van chocoladepasta
waren gemaakt waarop iedereen nog harder moest lachen.

Om 14.00 uur was het tijd om naar de dolfijnen show te gaan, we zaten op een
mooie plek en konden alles goed zien. Wat kunnen dolfijnen grote sprongen maken,
rondjes draaien in het water en boven het water. Ook konden ze zichzelf naar boven
duwen waardoor het leek alsof ze op hun staart konden staan. Ze luisteren erg goed
naar hun trainers, zo goed dat de trainers zelfs bij de dolfijnen in het water sprongen.
Samen konden ze ook er mooie kunsten, twee dolfijnen konden zelfs een van de
trainster op hun snuit omhoog duwen. Tijdens de show kwam er zelfs sneeuw naar
beneden gevallen en hadden ze mooie waterfonteintjes met verschillende kleuren.

Daarna eventjes lekker rondgelopen en kwamen we bij de walrussen show terecht.
We dachten dat de zeeleeuwen al groot waren maar deze walrussen waren nog
groter. De walrussen konden hun hele lichaam bewegen, eentje kon er zelfs
buikspier oefeningen. Terwijl een ander een van de trainers op zijn snuit omhoog kon
tillen. De walrus gaf zelf aan wanneer het publiek moest klappen want dan deed hij
het even voor. De trainer wilde een kus van een van de walrussen maar de walrus
wilde hem niet geven, tot dat de trainer zich had gewassen toen wilde de walrus hem
een hele dikke kus geven.

Na de shows zijn we de souvenir winkel ingedoken waar verschillende cadeautjes
zijn gekocht. Gülten heeft een mooie dolfijnen ketting, Hermien een mooie dolfijnen
knuffel en een cadeautje voor haar vriend, Connie een mooie dolfinarium pen, Elena
een ketting en oorbelletjes met dolfijntjes, Ankie een mooie knuffeldolfijn en Linda
een mooi pyjama shirt met dolfijntjes erop. Als afsluiting nog een
lekker ijsje gegeten in het zonnetje, snel nog even allemaal naar de
WZee en daarna met zijn allen de bus weer in.
Op de terug weg nog even langs de supermarkt om het avondeten te halen, maar
eerst nog overleggen wat we gaan eten… er werden veel dingen beetjes genoemd
en de keuze viel op de hartige taart welke Petra voor ons wil maken (recept staat
achterin het boekje).
Thuis aangekomen even lekker met zijn allen wat drinken om
weer een beetje bij te komen. Waar de een even lekker een
boekje wilde lezen, pakte de ander een leuke tekening erbij.
Lekker een muziekje aan en eventjes tijd voor ontspanning.
Petra en Connie doken de keuken in om te koken, wat een
goede samenwerking hadden deze twee dames. Toen het
eten klaar was riep Petra dat we aan tafel mochten komen,
wat zag dat er lekker uit!! Het smaakte erg lekker,tot de
laatste kruimel is alles van de hartige taart opgegeten.
Iedereen was erg nieuwsgierig naar het recept van Petra,
gelukkig kan iedereen het lekkere recept nu ook een keertje
zelf maken want het recept mochten we in het vakantieboek
zetten. We hadden gelukkig allemaal nog een klein beetje
ruimte in de buik over gehouden voor een lekker toetje. Ook
dit werd nog heerlijk opgesmikkeld waarna alle buiken toch
echt vol zaten en er niets meer bij in kon.
Na het lekkere eten zijn we met zijn allen even lekker gaan wandelen richting het
Veluwe Meer. We kwamen terecht bij een mooie haven, wat waren daar veel boten
om te zien. Even hebben we staan genieten van het mooie uitzicht, tot het wat fris
werd. Toen snel weer op naar huis voor een lekkere kop koffie met wat lekkers. Nog
eventjes kletsen met zijn allen en daarna lekker naar bed, dromen over al het moois
dat we vandaag hadden gezien.

Dinsdag 2 augustus
Vanochtend om 08.30 stond het ontbijt op tafel en konden ze allemaal zo
aanschuiven. De een lekker wat muesli en de ander lekker een boterham. Na het
ontbijt kon iedereen zich lekker eventjes klaar maken en nog lekker een appeltje voor
vertrek en toen op naar Almere om te shoppen !!
In de auto was iedereen erg enthousiast en
had iedereen zin om die winkels eens lekker
leeg te kopen. Eerst nog op zoek naar een
parkeerplaats waar we met de hoge bus
konden parkeren. De eerste winkel op het programma was de Primark. Wat een
grote winkel en wat verkopen ze er veel verschillende spulletjes. Van kleding,
sieraden, tassen en sjalen tot schrijfspullen en accessoires voor in huis. Zo kocht
Hermien een mooi T-shirt met lange mouwen, had Ankie een lekker geurtje
gevonden, Petra mooie schoenen en een vest, Connie een mooi schrift en Gülten
een leuke tas en een horloge. Op naar de volgende winkel de BigBazar. Daar vond
Elena een heleboel mooie spulletjes als make-up, sokken, een geurtje en een
cadeautje voor haar zus. Gülten een mooi armbandje en Hermien een stoere
armband. Daarna ook nog op naar de Kruitvat, daar vond Linda een heerlijke
bruisbal voor in bad en een lekkere zeep. Na de Kruitvat gingen we op zoek naar de
Bruna, onderweg kwamen we een leuke sieradenwinkel tegen de Lucardi. Hier wilde
de meiden toch wel erg graag eventjes binnen rondkijken. Daar liep Hermien tegen
een mooie armband aan die ze graag wilde hebben. Met een grote glimlach verliet ze
de winkel weer. Daarna gingen we verder op zoek
naar de Bruna om de postzegels te kopen voor de
kaartjes die ze willen gaan versturen. Nadat dat
gelukt was, was iedereen zo toe aan lekker lui in
de bus zitten, dus op naar de bus. Eenmaal
aangekomen bij de bus en we wilden vertrekken
kwamen we tot de ontdekking dat ook de bus niet
door de uitgang kon. Na wat geregel en gebeld
konden we er uit via de ingang, wat een geluk,
konden we toch nog terug naar huis.
Op de terugweg nog even langs de supermarkt om wat eten te halen voor het
avondeten en de volgende dag. Connie, Petra en Elena gingen samen met Margriet
naar de supermarkt terwijl Ankie, Gülten, Linda en Hermien met Chantal in de bus
bleven wachten. Gezellig Guus Meeuwis aan en meezingen. Toen de dames terug
kwamen uit de supermarkt konden we naar het huisje.
Direct aan de slag om de ‘barbecue’ spullen klaar te maken en dan lekker aan tafel.
Omdat we geen echt barbecue hadden hebben we een beetje moeten improviseren.
Uiteindelijk smaakte dit net zo goed als een echte barbecue. Lekkere stukjes vlees,

een stokbroodje met kruidenboter, wat salades en een lekker eitje gemaakt door
Petra. Na het lekkere eten was het tijd om op bezoek te gaan bij de mannen voor
een kopje koffie, wat we nog tegoed hadden omdat we hen macaroni hadden
gebracht. Aangekomen bij het mannenhuis zagen we dat
ze een gezellige kring hadden gemaakt waar we met zijn
allen konden zitten. We konden kiezen uit koffie, thee of
lekkere chocolademelk. Ook hadden ze gezorgd voor een
lekker plakje cake. Tot half 10 hebben we bij de mannen
zitten kletsen en verhalen gedeeld over wat we allemaal
al hadden gedaan. Het was een erg gezellige avond zo
samen.

Thuis aangekomen nog eventjes wat gedronken maar al snel zocht iedereen ’t bed
op na een vermoeiende dag. Morgen lekker uitslapen!

Woensdag 3 augustus
00:45 CHANTAL, CHANTAL, KOM IS… ER IS EEN
OVERSTROMING. Elena stond onder aan de trap
want ze hadden ontdekt dat de afwasmachine had
gezorgd voor een overstroming. Er lag allemaal water
en sop voor de vaatwasser. Toen Margriet en Chantal
dit zagen waren ze even stil en begonnen daarna heel
erg hard te lachen. Nadat we alle drie waren
uitgelachen was het tijd dat Margriet en Chantal dit
maar eens zouden gaan opruimen terwijl Elena nog
aan het lachen was zo af en toe. Eenmaal opgeruimd
weer op naar bed. Waar Hermien wakker was
geworden en even kwam kletsen en lachen bij Margriet en Chantal op de
slaapkamer.
Tijdens het ontbijt om 10 uur kwamen we erachter dat iedereen het had mee
gekregen van afgelopen nacht en dat ze graag wilden weten wat er nu eigenlijk was
gebeurd. Elena heeft uitgebreid verteld wat er was gebeurd en iedereen moest er om
lachen. Na het lekkere ontbijtje was het tijd om ons klaar te maken en daarna een
lekker kopje koffie of thee met een lekker stuk taart.

Daarna alle ansichtkaarten gehaald, geschreven en op de post
gedaan. Wat hadden deze dames veel kaarten om wat leuks op
te schrijven. Met allerlei leuke kleurtjes werden de kaartjes mooi
gekleurd en geschreven. Toen iedereen klaar was lag er een hele
stapel mooie kaarten om verstuurd te worden.
In de middag gingen we naar Elburg toe om een rondvaart te maken
op de boot. Voor Linda was dit uitstapje helemaal geweldig, zij is
namelijk geboren op een boot. Helaas, we konden de auto niet zo
snel kwijt waardoor we langer moesten zoeken naar een
parkeerplaats. Gelukkig mochten we deze bij een autogarage op de
parkeerplek neerzetten van de eigenaar. Daarna op na de boot,
misschien konden we het nog redden… Toen we aan kwamen lopen

was de boot net weg gevaren. Gelukkig waren er andere boten die rondvaarten
aanboden en zagen we een hele mooie botter. Eventjes wachten en we konden er zo
bij mee en deze boot was ook nog een stuk mooier dan de ander! Een gelukje bij een
ongelukje. Een beetje spannend was het wel om de boot op te klimmen maar
gelukkig
waren
er sterke
mannen die ons konden helpen
om op de boot te komen. Hoe
langer we op de boot waren hoe
leuker iedereen het vond, zo
leuk zelf dat iedereen een stukje
mocht varen. En leuk dat het
was om te doen volgens de
meiden. Wat een groot meer is
het Veluwe Meer en wat varen
er veel boten rond. Wat hebben
we veel gezwaaid naar alle
mensen die we tegen kwamen
onderweg, ook hebben we
geleerd dat het niet het dek
schoonmaken maar het dek
schrobben is. De tijd vloog
voorbij want voor we het wisten
kwamen
alweer
bij
de
handelskade aan en was het tijd
om de boot te verlaten. Iedereen
was lekker uitgewaaid en had
genoten
van
de
mooie
boottocht. Elena mocht de boot
uitzetten en daarna allemaal
weer terug naar het vasteland.
Na de fantastische boottocht hebben we nog
even een klein stukje van de winkelstraat
bekeken en sommige hebben nog wat leuks
gekocht. Daarna tijd om de bus weer op te
zoeken en naar Harderwijk te gaan. Daar
gingen we naar een echte pizzeria, lekker een
avondje uit eten. En wat hadden we allemaal
een trek, de meesten kregen de pizza of pasta
helemaal op! Wat smaakte dat goed allemaal.
Er was geen ruimte in de buikjes meer over voor een toetje. Weer lekker naar huis
toe voor een rustig avondje op de bank. Dvd van Nick en Simon erin met symphonica
in rosso.

Na de koffie was het dan tijd voor het
toneelstukje van sneeuwwitje, gespeeld door
Connie. Waarin de prins haar wakker moest
kussen, gespeeld door Petra. Bij een andere
prins, Ankie, werkte de kus niet genoeg om de
prinses wakker te krijgen. Ook kwam er een
kaboutertje uit bed en deze begon direct te
zingen, zo vrolijk was het kaboutertje, gespeeld
door Elena. Daarna werden er nog optredens
gegeven. Zo zong Linda het liedje van Hepie en Hepie met ‘Ik lig op mijn kussen stil
te dromen’, zong Connie het lied van Ciske de rat met ‘Krijg toch allemaal de kolere’,
deed Elena de macarena dans en zong Ankie voor ons
het liedje van Nick en Simon ‘Rosanne’. Wat kunnen
deze meiden allemaal goed zingen en dansen! We
hebben er echt van genoten en dit was ook te horen aan
het luide applaus dat ze allemaal kregen.
De rest van de avond nog lekker rustig aan gedaan en
nog genoten van het optreden van Nick en Simon.
Daarna lekker het bed opgezocht, lekker slapen voor
morgen, de laatste echte dag vol met leuke dingen.

Donderdag 4 augustus
Om 09.00 uur zaten we aan tafel voor een lekker ontbijtje. Tijdens het ontbijt hebben
we besproken wat we vandaag gaan doen op de laatste echte vakantiedag. Om
10.00 uur zijn Connie, Linda, Hermien en Margriet wezen zwemmen op het park. In
het lekkere warme water, het heerlijke bubbelbad en we hebben heerlijk gestaan
onder een paraplu van regen.
Eindelijk hebben de dames heerlijk
kunnen genieten van het zwembad,
een goed begin van de dag.
Elena, Gülten, Ankie, Petra en
Chantal zijn lekker bij het huisje
gebleven. Lekker een rustige start,
sommige hebben lekker eventjes
geknutseld terwijl de ander lekker
heeft gedoucht en rustig aan heeft
gedaan. Om 12 uur was het tijd om
Bollo de beer op te zoeken,
iedereen een dikke knuffel en een
leuke foto samen met Bollo.

Daarna gingen we lekker lunchen in Elburg. We
hebben een gezellig eettentje opgezocht en
speciaal voor ons had de kok lekkere broodjes
gemaakt. We konden kiezen uit een broodje zalm,
broodje tonijn, broodje carpaccio en broodje
geitenkaas. Onder het genot van een lekkere
cappuccino of grote kop thee. Nadat we de
buikjes vol hadden gegeten was het tijd voor de volgende activiteit, de apenheul .

Na een autorit die eventjes duurde kwamen we aan bij het park waar
gelukkig even parkeerplaats tegenover was. Vlug de auto neergezet en
op naar het park. Na een lange wandeling, waar we al wat leuke feitjes
en vragen tegen kwamen over allemaal verschillende apen, kwamen
we bij de ingang van het park waar we allemaal een routebeschrijving
van het park kregen. De aapjes slingerde
aan alle kante om ons heen, wat een hoop aapjes
waren daar te zien. In het begin was het erg spannend dat deze aapjes
los rond liepen en zo tussen ons door gingen maar aan het einde vonden we dit
allemaal super leuk. Nog lekker even op het terrasje gezeten en wat gedronken. En
daarna door om de rest van het park te bekijken. Aan het einde
waren we allemaal erg moe, maar energie om souvenirs te
kopen hadden we nog net. Daarna lekker terug naar de auto en
weer op naar Harderwijk, want er moesten nog boodschappen
gehaald worden.

Eenmaal thuis met de boodschappen doken Petra, Connie, Margriet en Chantal de
keuken in om het eten klaar te maken voor deze avond. Op het menu stond een
lekkere Bietensalade van Petra (recept staat achterin het boekje), Italiaanse Feta
salade, een schnitzel en voor Gülten een lekker stuk kipfilet met daarbij nog
aardappelkroketjes.

Om 21.30 stond dan eindelijk het eten op tafel, wat was
dat een lange dag geweest. Na het eten was het tijd voor
de BINGOOO. Iedereen deed gezellig mee en er waren
een hoop leuke prijsjes te winnen. Na de bingo was het
voor de meesten tijd om lekker het bed op te zoeken. Een
beetje laat, maar ahg het was de laatste vakantiedag.
Lekker slapen en morgenochtend weer vroeg op om alles
in te pakken en op te ruimen.

Vrijdag 5 augustus
Vandaag ging de wekker erg vroeg, er moest veen gebeuren deze ochtend. Alle
koffers moesten worden ingepakt, alle bedden afgehaald en alle spullen de bus in.
Gelukkig hadden we ook nog tijd voor een heerlijk ontbijt waar iedereen nog een leuk
diploma met cadeautje kreeg van Margriet en Chantal.
Om 10.00 uur werd de eerste al opgehaald, Linda. De chauffeur was er al, tijd om
nog met iedereen te knuffelen en dan lekker de auto op naar huis. Wat later werd
Hermien ook opgehaald, fijn om weer naar huis te gaan en iedereen te zien maar
ook erg jammer om te gaan. Nog een dikke knuffel en dan hop de auto in op naar
huis. Beide dames werden uitgezwaaid en toen was het tijd voor de rest om in de bus
te gaan. Sleutels en pasjes ingeleverd bij de receptie en op naar Veenendaal. In
Veenendaal hebben we van Elena, Connie en Gülten afscheid genomen, iedereen
kreeg nog een dikke knuffel van de dames en daarna met Petra en Ankie op naar
Arnhem. Daar aangekomen was het ook tijd voor hen om afscheid te nemen, nog
een dikke knuffel en daarna de auto in en weer lekker naar huis toe.

Dames, allemaal heel erg bedankt voor een super leuke vrouwenweek. Met veel
geklets, gelach en leuke dagen.

Recept voor een hartige taart
Wat heb je hiervoor allemaal nodig?
 Bladerdeeg
 Kipfilet
 Spinazie (zorg dat deze ontdooid is)
 Kersen
Hoe maak je de heerlijke hartige taart klaar?
1. Zet de oven op 180 graden zodat deze kan voorverwarmen
2. Snij de kipfilet in blokjes
3. Bestrooi de kipfilet met kerriepoeder en laat deze eventjes intrekken
4. Vet de ovenschaal in
5. Leg het bladerdeeg in de ovenschaal zodat deze helemaal bedekt is
6. Bak de kipfilet en als deze gaar is doe deze in de ovenschaal
7. De kersen en spinazie er boven op
8. Strooi er wat geraspte kaas overheen
9. Zet de ovenschaal voor 20/30 minuten in de oven

Smullen maar!!

Recept voor bietensalade
Wat heb je hiervoor allemaal nodig?
 Bieten
 Uien
 Eieren
 Mosterd
 Mayonaise
 Appel
 Zilveruitjes
 Zonnebloem olie
 Peper en zout
Hoe maak je de heerlijke bietensalade klaar?
1. Kook de eieren (hardgekookt)
2. Snijd de bieten, uien, eieren en appel in blokjes
3. Doe de gesneden bieten, uien, eieren en appel, de zilveruitjes in een grote
kom en doe hier wat mayonaise, mosterd en een beetje zonnebloem olie bij in.
4. Roer dit alles lekker door elkaar heen en breng het daarna nog wat op eigen
smaak met peper en zout
5. Zet het nog even in de koelkast zodat het een lekkere frisse salade wordt.

Eet smakelijk!

