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27 december 2013                                                             
Haamstede 
  
  
Vertrek vanuit Arnhem om 11 uur, 
  
Bert , Els en Ina rijden naar Veenendaal om Jules, Mark, Willem 
en Mieneke op te halen, ze zijn allemaal op tijd ,dus kan onze 
vakantie beginnen. Dominique komt rechtstreeks naar 
Haamstede en die is vandaag jarig, feestje !!! 
De reis verloopt goed maar jammer dat bij aankomst het huisje 
nog niet klaar was. Een half uurtje wachten en dan kunnen we 

naar binnen, allereerst 
even de slingers  
ophangen  de 
meegebrachte taart op 
tafel ,en daar komt onze 
jarige aan ,kennis maken 
met de hele groep  en 
eerst lekker een bakkie 
koffie/ thee met gebak. 
Dominique heeft zelf ook 
traktatie meegenomen en 

een fles champagne om het nieuwe jaar te vieren van de week, 
het was gelijk al gezellig ,dan gaan we de koffers en tassen 
naar de kamers brengen  ,Jules en Mark beneden, Willem 
,Dominique, Ina en Mieneke boven. Bert en Els vinden ook een 
plekje. Het is een mooi huisje ,heel netjes met ligbad sauna 
zonnepaneel ,wat wil je nog meer. Els kookt die avond  een 
lekkere maaltijd , Bert heeft ons tenslotte gereden vandaag. 
Dominique vind het een fijne verjaardag en we verklappen niet 
hoe jong je geworden bent, lekker nog even op de bank en dan 
naar bed, slaap lekker. 

(2) 
 
 
 
 



28 december 
  
goede morgen deze morgen! 
Enkelen van ons moeten nog een beetje wennen met het 
slapen in een ander bed maar we starten met een lekker ontbijt. 
Het is lekker weer vandaag en iedereen wil de zee zien. 
Hup de bus in ,we gaan naar het strand, volgen de borden en 
vinden een mooi plekje om te parkeren. 
Aan de wandel een duinpad op, halverwege  stoppen Mieneke 
,Mark,Jules en Willem  

en gaan terug met ELs want het duin is wel erg hoog waar we 
over heen moeten, Bert , Ina en Dominique gaan stug door, ze 
willen de zee zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er ligt nog een behoorlijke wandeling voor hun neus maar het 
lukt…. ze zien de zee! 
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Als ze weer op de terugweg zijn zitten wij allang weer in de bus. 
De planning is om nog een mooie rit te maken over het eiland 

maar door omstandigheden gaan we terug naar het huisje. 
We gaan die avond uit eten in Renesse ,Dominique mocht 
kiezen en het wordt de Chinees. Het smaakt lekker en het is 
gezellig. Mark ontpopt zich als professor in de weet het kunde 
,hij bestudeerd de menukaart de hele avond ,als de menu 
kaarten weggehaald worden vind hij dat niet goed hij is nog niet 
klaar met de studie,ondertussen eet hij wel door met de hapjes . 
Met volle magen zitten we nog lekker op de bank televisie 
kijken en dan naar bed. 
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29 december 
  
  
We starten de dag met een heerlijk ontbijtje, afspraak is dat we 
om half 11 vertrekken naar Neeltje Jans de delta werken. 
Volgens planning zijn we daar in de loop van de ochtend,het is 
van ons adres maar 9 kilometer. Kaartjes kopen en dan naar de 
zeeleeuwen show,erg leuk om dat te zien. We lopen wat rond 
en bekijken diverse projecten, we gaan verder met een 
rondvaart van pakweg 1uur er staat een straffe wind dus zitten 
we binnen. De meeste vallen in slaap onderweg we zitten nl op 
een heerlijk plekje in de zon. Na de boottocht gaan we een film 
bekijken over de delta werken en weer zit de halve groep te 
slapen, wat een interesse!! Daarna op naar het huisje lekker 
een drankje drinken met elkaar , Mieneke, Ina en Els  
gaan voor de advocaat met slagroom en de mannen gaan voor 
een pintje, Mark vraagt met zijn liefste glimlach of hij er 2  
mag. Dan de maaltijd van vandaag, Stamppot andijvie met 
spekjes en een gehaktbal 
                                                         LEKKER 
afsluiten deze dag met koffie/thee en nog een drankje  
dan lekker slapen. 
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30 december 
  
  
Na een heerlijk uitgebreid ontbijt gaan de mannen 
boodschappen doen voor het  
avond eten en gelijk inslaan voor oud en nieuw. 
Bert en Dominique gaan vandaag koken   Macaroni ala Bert. 
                                      Dat wordt smullen!!!! 
Vanmiddag kijken ze met z,n allen Bassie en Adriaan ze liggen 
af en toe in een deuk wat een plezier. Om half 4 gaan we naar 
het sportcentrum op het park. Bowlen met z,n achten , we 
hebben 2 banen. Dominique en Willem zijn fanatiek, maar Bert 
laat zich niet kennen, het wordt een spannende eindstrijd. 
de anderen doen erg hun best maar kunnen niet tippen aan de 
3 . Mark loopt als een kieviet op de baan er komt geen mopper 
geluid uit zijn mond, wel kletteren de ballen op de baan ,hij vind 
het prachtig, Jules vind een methode uit hoe hij het beste kan 
gooien en ik moet zeggen dat hij door die methode aardig bij mij 
in de buurt komt met de punten telling, de dames Ina en 
Mieneke laten zich ook van de goede kant zien en komen met 
een goede uitslag over de eindstreep. Bert wint de eerste prijs 
van groep 2 en Dominique wint de eerste prijs van groep 1 
Willem wordt een hele goeie derde maar onze topper blijft toch 
                                      Dominique         SUPPER !!!!! 
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Moe maar voldaan gaan we terug naar het huisje, en dan 
moeten de heren nog gaan koken 
ja beloofd is beloofd. nou het is erg lekker hoor mannen ,goed 
gedaan na al die inspanningen vandaag. 
s,Avonds lekker op de bank en iedereen gaat toch wel vroeg 
naar bed. 
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31 december 
 

 
Vanmorgen allemaal uitgeslapen,ik denk dat iedereen moe was 
van gisteren,om half 11 schuift iedereen aan tafel voor het 
ontbijt en daarna op de bank want er moet nog verder Bassie 
en Adriaan gekeken worden ,we hebben een hele dvd box bij 
ons .Afspraak met Dominique is dat hij een taart gaat bakken 
[hij is tenslotte chef kok] en dat Els de oliebollen voor haar 
rekening neemt, zo kunnen we van elkaar leren. 
Nou als er weer en aantal oliebollen klaar waren werden ze 
onder mijn handen vandaan al opgegeten,ze waren kennelijk 
erg lekker,we bakken gewoon nog even verder  vanavond 
moeten we ook nog oliebollen eten. De taart wordt ook 
geweldig. Dominique maakt een dubbele met jam er tussen. 
Nu nog lekker een drankje drinken met elkaar en dan gaan we 
gourmetten. Mieneke zit ondertussen te haken aan haar 
omslagdoek die wordt heel gaaf ze kan dat heel goed. 
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De uitgebreide gourmet op tafel en smullen maar . 
Zo komen we deze oudejaar avond wel door ,maar Mark gaat 
toch naar bed om half 10 we vragen aan hem of we hem 
wakker moeten maken om 12uur maar hij heeft geen zin 
we zien het straks wel . We kijken nog wat naar de TV en dan  
aftellen naar 12 uur De champagne staat klaar en we toosten 
op een goed gezond gezellig 2014!!!!!!!!!!! 
Bert heeft wens ballonnen bij zich en sterretjes, er mag geen 
vuurwerk op het park maar bij de ingang wel en het knalt er 
aardig op los. Er wordt ook een traantje gelaten maar dat mag 
ook ,iedereen heeft zijn eigen verhaal We gaan om een uur of 2 
lekker slapen. 
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1 januari 2014 
  
nieuwjaar!!!!!!!!!!!! 
  
lekker lang uitgeslapen , ontbijt, even wat opruimen en dan wat 
spelletjes doen .Vanmiddag is het dan echt zover Bert doet mee 
aan de Nieuwjaarsduik in Zee.!!!!!! 
het is vandaag druilerig weer 7 graden veel wind en af en toe 
een flinke bui. 

BERT GAAT DE NIEUWJAARS DUIK DOEN! 
WE hebben nog gevraagd of er nog meer kandidaten waren 
maar nee hoor onze kleren gaan niet uit wij gaan kijken. 

OP NAAR WESTERSCHOUWEN 
Bij het strand aangekomen is het erg druk, Mark en Willem 
willen de trap niet op naar het strand [het is ook een flinke trap] 
en ik breng ze naar een café waar ze een pintje pakken 
en blijven zitten tot we terug komen. Op het strand aangekomen 
krijgt Mieneke het erg koud zelfs Els haar stola kan haar niet 
warm krijgen dus Mieneke ook naar het café gebracht achter 
een bakkie koffie bij de kachel komt ze weer bij. ook haar laat ik 
achter daar en ik ga weer naar de anderen. 
Ina ,Dominique en Jules staan klaar om foto,s te maken en Bert 
twijfelt niet, hij gaat ervoor. Gekleed in een roze badjas van Els 
en een gekke muts op zijn kop ,Klaar !!! 
Er worden flink veel foto,s gemaakt van hem en dan onder de 
vrolijke noten van de muziek tellen we af tot 0 en dan gaat de 
hele horde van start. Voorons is het bibberen maar voor de vele 
deelnemers is het rennen rennen duiken en weer terug rennen 
dan een grote handdoek en weer de badjas aan ,dan op adem 
komen voeten warm wrijven ,aankleden  en dan op naar de 
erwtensoep 
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Nieuwjaarsduik 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

wat een happening!!!!!!!!!!!!! 
geweldig Bert onder begeleiding van Ina ,Dominique en Jules 
heb je dit toch maar gedaan 
De muziek speelt nog steeds en onder begeleiding van die 
tonen gaan we de ander ophalen en terug naar de auto hup 
naar het huisje', lekker warm, Bert duikt de sauna in 
en wij nemen een flinke neut . 
We halen friet met wat lekkers en zijn moe van de buitenlucht 
en van gisteren avond 
dus vroeg naar bed lekker slapen. 

(13) 
  



 
  

Donderdag 2januari 
  
Beetje vreemde dag vandaag Bert gaat naar huis wegens 
familie omstandig heden 
jammer, maar tot nu toe erg gezellig toi toi jongen sterkte. 
Jac komt Bert vervangen voor een dagje en dat doet hij prima 
,hij kent zelfs al een paar mensen van de groep dus dat is 
vertrouwd. Jac stelt voor om een mooie rit over het eiland 
te maken en we komen daar ook in een prima kroeg 
terecht ,gezellig er trekt een flinke bui voorbij maar wij zitten 
droog. We rijden terug over de Zeelandbrug en zien zo toch nog 
een mooi stukje zeeland. Na het eten gaan we toch al een 
beetje inpakken want morgen zit deze gezellige vakantie er 
weer op, ik moet toch nog even vermelden dat de samen 
werking van deze groep super was, vaatwasmachine 
leegruimen tafeldekken boodschappen doen vuilniszakken 
wegbrengen noem maar op,lieve mensen toppie.!!! 
  
 

 Vrijdag 3januari 
  
We gaan naar huis .Iedereen doet zijn ding ,waar we elkaar 
kunnen helpen doe we dat Els vind onder het bed nog een 
horloge en een sok van Willem ,ook weer terecht. 
Dominique wordt opgehaald in Haamstede en de rest gaat mee 
naar Veenendaal De reis gaat goed nog even een plasstop en 
we zijn er. Snel worden Jules Mark en Mieneke  opgehaald , Ina 
en Willem rijden verder mee naar Arnhem en dan is het echt 
voorbij. Het was gezellig en wie weet tot ziens bij Tendens! 
  
 

                                                           Groetjes Bert , Jac en Els   
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omslagdoek die wordt heel gaaf ze kan dat heel goed. 
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en Willem rijden verder mee naar Arnhem en dan is het echt 
voorbij. Het was gezellig en wie weet tot ziens bij Tendens! 
  
 

                                                           Groetjes Bert , Jac en Els   
(14) 


