
 

 

 

 

 

 

 

 

Landal de Kleine Ruwinkel in Scherpenzeel. 

Deelnemers: 

Milou Doldersum, Katelijne Derks, Elrieke Bosman, Zoë Wijnands,                                    
Elois Siepe en Inge van Rienen 

Reisbegeleiding: 

Tanja Grotegoed en Wendy Kooij 



Vrijdag 29 juni 2012 

Vandaag was de dag dat we op vrouwenweek gingen, we zijn vanuit Arnhem 
vertrokken met Elois, Katelijne, Zoë, Tanja en Wendy. Maar toen waren we nog 

niet compleet. De eerste stop die wij maakten 
was in Veenendaal om Elrieke en Inge op te 
halen. Nadat de ouders van Elrieke en Inge 
ons hadden uitgezwaaid, zijn wij dan echt 
vertrokken naar Scherpenzeel. Dit bleek nog 
maar een klein stukje rijden te zijn. Toen we 
in Scherpenzeel waren aangekomen ging 
Tanja de sleutel van het huisje ophalen. Toen 

we bij het huisje aankwamen, kwamen we erachter dat we helemaal niet in een 
huisje zaten maar in een vakantievilla met 
uitzicht op de tennisbaan en een enorm 
grote badkamer. 

Nadat we het huis hebben bekeken zijn 
we snel de bus gaan uitladen. Toen we 
klaar waren met het uitladen kwam Milou 
ook aan. Nu was de groep echt compleet. 
Zoë, Katelijne, Elois en Milou wilde 
graag een vierpersoonskamer. Dus na wat 
bedden te hebben verhuisd, hadden ze een vierpersoonskamer. Inge en Elrieke 

wilde graag samen een kamer delen, dus 
dat hebben ze ook gedaan.  

Na het klaarmaken van de kamer zijn Zoë, 
Elrieke en Tanja boodschappen gaan 
halen. Teruggekomen van de winkel zijn 
Tanja en Wendy onder het toeziend oog 
van Inge en Elrieke pasta gaan koken. Na 
het eten hebben we met z’n allen een 
wandeling gemaakt over het park. 

Onderweg hebben we bij de receptie gekeken wat er allemaal te doen was in de 
buurt, we hebben veel kunnen vinden. Na de wandeling was het Goede Tijden 
Slechte Tijden tijd en zijn we met z’n allen hiernaar gaan kijken. Maar we waren 
nog niet moe dus we zijn nog een film gaan kijken en daarna gingen we allemaal 
naar bed toe. 



Zaterdag 30 juni 2012 

Vandaag hebben we eerst 
lekker uitgeslapen. Toen 
iedereen uit bed was hebben 
we met z’n allen gebruncht. 
We hebben ons aangekleed en 
zijn daarna met de bus naar 
Veenendaal gegaan. Hier zijn 
we gaan winkelen. Inge en 
Wendy gingen naar het 
Scheepjeshof om een paar 
kaarten te kopen die Inge naar 
huis ging sturen.  

Elrieke, Elois, Katelijne, Zoë en Tanja zijn samen de winkels ingegaan. Zij 
hebben een paar kleurboeken en stiften gekocht. Ook hebben Katelijne en Elois 

allebei een stoer T-shirt bij de CoolCat gevonden. 

Weer terug in Scherpenzeel zijn Katelijne, Zoë en 
Tanja nog 
wat 
boodschappe
n gaan halen. 
De rest is in 
het huis 
gebleven. 
Elrieke en 
Milou zijn 

samen gaan tekenen. Eenmaal terug van het boodschappen doen, zijn Zoë, 
Katelijne en Eloïs gaan tennissen. En 
natuurlijk konden de echte 
tennisgeluiden niet gemist worden, dus 
die maakte de meiden ook.  



Milou, Elrieke en Wendy zijn samen nog een wandeling gaan maken en zij 
hebben ondertussen nog een aantal leuke 
foto’s voor het reisverslag gemaakt.  

’s Avonds hebben we met z’n alle soep 
en broodjes met knakworst gegeten. Na het eten hebben we allemaal heerlijk 
genoten van het grote bad in ons huisje en zijn we na het badderen met elkaar 
naar de Stabilo Spellingstrijd en naar Ik Hou Van Holland gaan kijken. Daarna 
zijn we allemaal naar bed gegaan omdat we morgen weer een druk programma 
hadden. 



Zondag 1 juli 2012 

Vanochtend is Inge ziek naar huis toegegaan. We hebben nog met elkaar 
gegeten en toen kwamen de ouders van Inge haar ophalen. Toen Inge naar huis 
was gegaan zijn we allemaal gaan aankleden. Eenmaal aangekleed gingen we 
met elkaar naar Arnhem om te winkelen. We zijn in heel veel sieraden, kleding 

en snoep winkels 
geweest. Katelijne 
wilde graag een Angry 
Birds knuffel kopen. 
Toen ze hem had 
gevonden heeft ze hem 
gelijk gekocht. 

Uiteraard hebben we 
met dit lekkere weer 
ook op het terras 
gezeten, hier hebben 
we hard zitten lachen 
en natuurlijk naar 

mannen gekeken. Maar na een drankje op het terras waren we nog niet klaar met 
winkelen, dus we zijn gezellig 
doorgegaan. 

Toen we allemaal waren uit 
gewinkeld zijn we naar de pizzeria 
Pinoccio in Arnhem gegaan. Hier 
hebben we genoten van de pizza en 
de pasta. Nadat we onze buiken vol 
hadden gegeten hebben we nog een 
heerlijk toetje genomen. Na het eten 
zijn we terug gereden naar 
Scherpenzeel. In de vakantievilla 
hebben nog koffie en een borrel op. 
Hierna zijn we allemaal naar bed 
gegaan want we hebben morgen een 
drukke dag voor de boeg. 



Maandag 2 juli 2012 

Vanochtend zijn we om 7.00uur op 
gestaan want Walibi World staat op de 
planning. Nadat iedereen uit bed is 
gekomen hebben we ontbeten en zijn we 
nog snel wat boodschappen gaan doen.  

Toen de boodschappen waren 
ingeslagen zijn we naar Walibi World in 
Biddinghuizen vertrokken. Na een uur 
rijden kwamen we er aan in het park, 
waar wij erachter kwamen dat Elois een 
van de grootste waaghalzen bleek te 
zijn.  Zij wilde in alle achtbanen en 
andere spannende attracties.  

Eenmaal bij de Robin Hood zijn 
Elrieke, Katelijne, Elois en Tanja 
in de achtbaan gegaan. Elrieke 
vond het eerst heel spannend maar 
uiteindelijk ook heel leuk.  

Na de Robin Hood hebben we nog 
een aantal attracties gehad. We zijn 
met z’n allen in de wildwaterbaan 
geweest. Hier zijn we allemaal erg 
nat geworden.  

Na de wildwaterbaan zijn we 
naar de Oldtimerwagens gegaan. 
Milou, Elois en Elrieke bleken al 
snel heel goede chauffeurs te 
zijn. Elios kon zelfs de auto met 
haar voeten besturen. Nadat we 
nog een aantal attracties hadden 
bezocht, zijn we weer naar huis 
gegaan.  



In het huis hebben Milou en Wendy 
Chili con carne gemaakt en Tanja 
een lekkere fruitsalade. ’s Avonds 
hebben we natuurlijk nog gezellig 
Goede tijden, Slechte tijden 
gekeken.  



Dinsdag 3 juli 2012 

Vandaag hebben we besloten om wat rustiger aan te doen. ‘s Ochtends zijn Zoë, 
Katelijne en Tanja boodschappen gaan doen. De rest in lekker in het huis 
gebleven.  

’s Middags hebben alle meiden zitten 
tekenen en kleuren. Om half 4 zijn we in de 
bus gestapt naar Woudenberg. Hier gingen 
we bowlen. Elrieke, Zoë en Wendy tegen 
elkaar en Milou, Elois, Katelijne en Tanja 
tegen elkaar. Na het eerste potje hadden we 
twee winnaars, namelijk Zoë en Tanja. 
Natuurlijk hebben we nog een potje gespeeld 
en bij het laatste potje was Zoë de winnaar.  

 

 

 

 

 

 



Na het bowlen zijn we terug naar Scherpenzeel gereden. Tanja is sla gaan 
klaarmaken en Milou, Elrieke en Wendy zijn patat met snacks gaan halen. 

Omdat het zo’n mooi 
weer was hebben we 
dit op het balkon 
opgegeten.  

 

 

 

Na de koffie gingen we lekker tutten. 
Iedereen heeft een gezichtsmasker opgedaan 
en er zijn heel wat nagels gelakt. Ook had 
Wendy het haar van Elois ingevlochten. Na 
het tutten hebben nog gezellig zitten kletsen 
en daarna zijn we lekker naar bed gegaan. 



Woensdag 4 juli 2012 

Vanochtend hebben eerst lekker uitgeslapen. Om 10.00uur kwam iedereen uit 
bed en zijn we gaan ontbijten. Vandaag 
gingen we naar het zwembad dus 
iedereen pakten haar spullen om naar 
het zwembad te gaan.  

Om 12.30uur zijn we richting Ede 
gereden om daar in het zwembad ‘De 
Peddel’ te gaan zwemmen. Het was een 
erg leuk zwembad met een glijbaan en 
een wildwaterbaan waar je met banden 
doorheen moest. Hier zijn we natuurlijk 
een aantal keer vanaf geweest. Ook 
hadden ze sauna en een kruiden bad. 
Het kruiden bad was erg geliefd onder 
ons.  

Na het zwemmen zijn ze 
nog een ijsje gaan eten en 
daarna reden we weer 
terug naar Scherpenzeel. 
Terug in Scherpenzeel 
zijn Katelijne en Tanja 
bami gaan koken en heeft  
Elrieke de tafel gedekt.  

 

Na het eten zijn we 
allemaal iets voor onszelf 
gaan doen en om 
20.00uur was het natuurlijk weer tijd voor Goede Tijden, Slechte Tijden. 

 

 



Donderdag 5 juli 2012 

Om 10.00 uur zijn we allemaal uit bed gekomen. We hebben ontbeten en ons 
aangekleed en zijn toen met de bus vertrokken naar Veenendaal om daar 
nogmaals te gaan winkelen. We hebben natuurlijk weer in een hoop sieraden en 
kledingwinkels gekeken.  

Na een aantal 
winkels zijn we in 
een café beland om 
wat te drinken. Ook 
hebben we een stuk 
gebak of een 
saucijzenbroodje 
op. Toen we dit 
allemaal op hadden 
zijn we naar het 
overdekte 
winkelcentrum van 
Veenendaal gegaan. 
Elrieke heeft daar 

leuke cadeautjes voor haar ouders gekocht en 
Milou heeft daar haar tasje gevonden waar ze het 
aan het begin van de week al over vertelde.  

Toen we allemaal klaar 
waren met winkelen zijn 
we terug gegaan naar 
Scherpenzeel. In het huis 
zijn we allemaal onze tassen alvast gaan inpakken. Elrieke, Katelijne, Milou en 
Tanja hebben nog de laatste boodschappen ingeslagen.   



Toen iedereen weer terug was zijn we naar het pannenkoekenhuis Hans en 
Grietje in Scherpenzeel 
gegaan.  Het 
pannenkoekenhuis zat 
tegenover ons vakantiehuis 
dus we konden er lopend 
heen. Er waren veel 
verschillende 
pannenkoeken waar wij uit 
konden kiezen. Wij hebben 
gekozen voor een 

Italiaanse, Mexicaanse, Ragout en 
kaas pannenkoeken. Toen we de 
pannenkoeken net op hadden viel de 
stroom uit. Hierdoor konden we 
geen ijsje meer bestellen maar we 
konden ook niet betalen. We zijn 
daarom naar de McDonalds in 
Veenendaal gereden, hier hebben 
we allemaal een ijsje genomen. Op de terug weg ging Tanja in Renswouden nog 

even pinnen omdat we onze pannenkoeken 
nog niet betaald hadden. Tanja ging betalen 
en toen zijn we snel in ons huisje naar binnen 
gegaan omdat de lucht wel heel erg donker 
werd.  

Vanavond konden we geen Goede Tijden, 
Slechte Tijden kijken omdat we geen stroom 
hadden. Volgens de mensen van de receptie 
kon dat nog tot 21.15uur duren. We konden 
natuurlijk ook geen koffie zetten, dus dat 
hebben we ook maar overgeslagen. Omdat 
het nog wel even ging duren voordat we 
stroom kregen zijn we met z’n allen aan tafel 
gegaan en hebben we getekend en spelletjes 

gespeeld. Uiteindelijk hadden we rond 21.45uur weer stroom. 



Vrijdag 6 juli 2012 

Vanochtend zijn we rond 8 uur uit bed gekomen. We hebben ons snel 
aangekleed en zijn daarna gaan ontbijten. Na het ontbijt heeft iedereen een 
vakantie certificaat gehad. Toen deze waren uitgereikt zijn we snel de vaat gaan 
doen en het huis verder gaan opruimen. 

Rond 10 uur waren de opa en oma van Zoë er. Zoë heeft nog even geholpen met 
de bus inladen en heeft het huis aan haar opa en oma laten zien. Daarna hebben 

we afscheid genomen van Zoë en 
ging zij naar huis. Snel nadat Zoë 
was vertrokken kwam de vader 
Milou haar ophalen. Ook Milou 
heeft het huis aan haar vader laten 
zien. Hierna hebben we ook van 
Milou afscheid genomen.  

Nadat we Milou en haar vader 
hebben zien wegrijden zijn wij ook 
vertrokken naar Veenendaal. We 
waren erg vroeg in Veenendaal en 
hebben besloten om in de 
McDonalds te wachten. Hier hebben 
we even wat gedronken en toen zijn 
we weer naar buiten gegaan. Toen 
we net buiten waren kwam de vader 
van Elrieke aan. We hebben Elrieke 

haar spullen uit de bus gehaald en hebben afscheid van haar genomen. We 
zwaaiden Elrieke uit en zijn toen doorgereden naar Arnhem. 

Onderweg naar Arnhem begon het heel hard te regenen. Tanja en Wendy zeiden 
al tegen Elois en Katelijne dat zij de bus maar moesten uitladen en dat Tanja en 
Wendy wel binnen zouden schuilen. Hier waren Elois en Katelijne het niet mee 
eens.  

Eenmaal bij het kantoor in Arnhem zat de moeder van Elois al te wachten. 
Nadat we de bus helemaal hebben uitgeladen kwam de moeder van Katelijne 
ook al snel. We hebben nog even met z’n allen staan kletsen en toen hebben we, 
Katelijne en Elois, afscheid genomen. 



 

Meiden, we hebben een erg gezellige vakantie gehad. We hebben veel kunnen 
genieten van het uitzicht op de tennisbaan. Vooral met de mooie mannen die 
daar aan het tennissen waren. Natuurlijk vinden Tanja en ik er erg jammer dat 
we niet naar het Bijbelmuseum zijn geweest. Wij hadden graag een nog speciale 
rondleiding willen hebben. Maar, ja jullie wilde niet. Hahaha. 

Ik hoop dat jullie het net zo naar je zin hebben gehad als Tanja en ik.  

Wie weet tot de volgende keer, groetjes Wendy 

 


