
 

Reisverslag van onze 

vakantie naar  

Walibi, enzo. 

 

 

     8             t/m         15 augustus  

                    2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 8 augustus 2014 

Vandaag was dan eindelijk de dag 

aangekomen waar we ons lang op 

verheugd hadden. We gingen met 

Tendens een weekje naar het 

bungalowpark nabij Walibi. Om 

12.00 uur moesten we bij Tendens 

in Arnhem zijn en vandaar via  

Veenendaal  naar ons bungalowpark 

Waterpark Veluwemeer in 

Biddinghuizen. Dit park was pas nieuw en lag vlak bij het Veluwemeer en bossen.   

Onze  grote bungalow was van alle gemakken voorzien, had 5 mooie slaapkamers, 3 

badkamers een keuken, enz. Het park had verder een binnen en buiten zwembad, 

restaurant, gamehal, div. speeltuinen, midgetgolf, enz. Eerst hebben we bij aankomst 

de kamers ingeruimd en het park verkend.  

Het weer was heerlijk en werd zelfs nog 

lekker even gezond. Tijdens het diner werden 

we verrast met een heerlijke spaghetti 

bolognaise met geraspte kaas en een verse 

rauwkostsalade met  oa feta kaas en een 

toetje na. Ook ’s avonds zijn we nog gezellig 

even over het park gelopen en werd er een 

spelletje gedaan. Moe maar voldaan gingen 

we naar bed. 

Zaterdag 9 augustus. 

Bij het ontbijt werden we getrakteerd  op vers 

gebakken, harde broodjes en een gekookt eitje met 

een grote keuze aan hartig en zoet beleg.    

Vandaag gingen we eerst naar een gezellige 

vlooienmarkt in Harderwijk. Daar werden leuke 

souvenirs, sieraden en mooie muziek-cd’s gekocht. 

Na afloop werd er op een gezellig terrasje wat 

gedronken en geluncht.  Vanaf daar zijn we naar 

het oude historische centrum van Harderwijk 

gewandeld, genoten we van een softijsje, werd er 

gewinkeld en wat gedronken op een gezellig 

terrasje. Ook nu was het weer een heerlijk weertje.  

Thuisgekomen werd er weer met vereende 

krachten gekookt. iedereen hielp mee.  



Vandaag stond er een Minestronesoep,  

Kipschnitzel met gebakken aardappelen en 

verse haricots-verts en een toetje op het 

menu.  Ook nu was de animo groot om te 

helpen om af te ruimen en af te wassen.  

Na afloop zijn we met z’n allen gaan 

zwemmen in het verwarmde binnen-

zwembad. Nout en Patrick waren gezellig 

met een paar leuke dames een balspelletje 

aan het doen. Verder werd er genoten van 

de bubbels in het bad.  

 

’s Avonds zijn we naar een gezellige apres ski 

party gegaan. Hier was een geweldige, coole  

dJ. met discomuziek, Hollandse krakers, een sneeuwkanon, etc.  Er werd heerlijk 

gedanst en gesjanst. Wat hadden we een lol en eigenlijk hadden we nog wel uren door 

kunnen gaan, maar morgen was er weer een dag. 



Zondag 10 augustus 

Vandaag konden we uitslapen. Na het ontbijt zijn 

sommige wezen wandelen,   Nout is gaan skelteren, en 

anderen zijn wat over het park gaan wandelen en gaan 

winkelen. Bij de lunch had de kok (Leo en Wieneke) 

voor een heerlijke ham/pasta salade gezorgd, 

gegarneerd 

met oa 

gerookte 

zalm.          

Daarna zijn 

we gaan bowlen in Harderwijk.                

Na 9 rondes stond Sanneke aan kop met 

115 punten, daarna kwam Madieke met 

104, leo-103, Nout-72, Wieneke-69, 

Jeroen en Patrick-64, Kevin-49, Manon met 48 punten.  

Thuis gekomen was er een prijsuitreiking voor 

iedereen. Ook  nu werd er weer met vereende krachten 

gekookt. Vandaag aten we Kippen/champignon -

ragout met een groentemix , rijst en een dessert na.     

’s Avonds is Nout gaan zwemmen en de anderen zijn 

de mooie, maar ontroerende film powder gaan kijken 

op de grootbeeld tv in de woonkamer.       Ook  nu was 

er weer een lekker hapje en drankje bij. 

Maandag                       

11 augustus 

Vandaag was het de 

dag dat we naar 

Walibi park gingen. Dit was toch wel de excursie 

waar iedereen naar had uit gekeken. De leiding 

regelde bandjes waardoor we niet in de rij hoefde te 

wachten, maar voor mochten. Kevin en Manon 

gingen op eigen gelegenheid het park rond.  Bijna 

alle attracties werden bezocht. Zo waren vooral de 

8banen heel populair. Ook al ging het nog zo hard, 

bonkte onze harten in onze keel, draaide onze maag 

zich 3x om, we genoten van de adrenaline, de wind 

in onze haren en de kick. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Onze begeleiders Sanneke en Leo. 

Na afloop zijn we gaan eten bij een Turks eettentje. 

We genoten van een heerlijke Turkse pizza, broodje 

kebab, etc. Na afloop zijn we nog wat 

boodschappen gaan doen.                                        

’s Avonds hebben we gezellig gekletst, tv gekeken. 

Dit onder het genot van een drankje, een knakworstje, chips., etc. 

Dinsdag 12 augustus 

Vandaag hebben we eerst lekker uitgeslapen. Met het 

ontbijt werden we verrast met een knapperig croissantje . 

Na het ontbijt zijn sommige wat gaan wandelen. Tijdens 

de lunch kregen we een broodje knakworst. Daarna zijn 

we naar Bataviastad en 

werf gegaan. Daar 

kregen we een 

rondleiding en uitleg 

over de Batavia, een 

replica van het VOC 

schip van vroegere 

tijden. We zagen eerst een film en toen gingen we het 

schip daadwerkelijk bezoeken.  



 

Van links naar rechts:  Sanneke, Leo, Manon, Jeroen, Kevin, Madieke, Wieneke                                                

Nout en Patrick. 

Ook  zagen we hoe het hout, touw en ijzer bewerkt werd. Daarna werden we 

getrakteerd op een kopje koffie en zijn we naar Bataviastad gegaan, waar we konden 

winkelen in outletwinkels van vooral 

merkkleding. Er werd vooral door de dames 

leuke, maar betaalbare kleding gekocht. 

Thuisgekomen kregen we een heerlijk soepje 

en werd er een overheerlijke lasagnemaaltijd 

met zalm en verse broccoli bereidt. Ook was er 

zoals gebruikelijk weer een toetje na afloop.  ’s 

Avonds  zijn Leo en Nout gaan zwemmen en 

zijn de anderen een mooie film gaan kijken. 



Woensdag 13 augustus 

Vandaag zijn we om 09.30 uur gaan ontbijten. Daarna 

zijn we naar Elburg gereden. Dit is een oud vestings-

stadje aan het Veluwemeer met een leuke haven en oude 

botters. We zijn eerst gezellig door het plaatsje gelopen. 

Hier was ook een leuke vlooienmarkt waar weer leuke 

cd’s en andere dingen werden gekocht. Daarna zijn we 

naar de haven gelopen waar Sanneke, Nout, Wieneke, 

Patrick en Jeroen met een oude botter mee zijn gaan 

var

en.  

Zo mochten ze aan het roer 

staan en werden de zeilen 

gehesen.  De rest heeft via de 

vestingsdijk  een mooie 

wandeling gemaakt door de 

onontdekte gedeelten van het 

drukke, toeristische stadje. Na 

afloop hebben we met z’n allen 

heerlijke gebakken vis 

(kibbeling) gaan eten. Ook werd 

er nog gerookte paling gekocht. 

Na nog wat boodschappen gedaan te hebben zijn we weer terug gereden naar ons park. 

Daar stond er een 

spectaculaire roofvogelshow 

op het programma. Ook 

konden we met ze op de foto. 

In het huisje aangekomen was 

het tijd voor een lekker ijsje. 

Tijdens het diner hebben we 

heerlijke pannenkoeken 

gegeten, zo was er keuze uit 

appel, spek, champignons, ham, kaas, naturel, 

etc. Kevin was er maar druk mee, maar kreeg 

het zonder problemen voor elkaar. Wat genoten 

we weer van al dat lekkers. Om 22.00 uur zijn 

we naar de disco gegaan. Dit stelde echter niet 

zoveel voor en dat konden we zelf beter . Zo 

gezegd zo gedaan. DJ Kevin draaide voor ons 

de muziek en er werd volop gedanst en lol 



gemaakt in ons eigen huisje. Bovendien waren hier de 

hapjes en de drankje gratis. Er werd tot in de late 

uurtjes door gegaan en we konden er maar geen 

genoeg van krijgen. Iedereen danste mee. 

Donderdag 14 augustus 

Vandaag gingen we na het ontbijt naar Dolfinarium in 

Harderwijk. Het was de 

1
ste

 dag dat een regenbui 

ons een beetje dwars zat. Gelukkig was dit maar van 

korte duur . We 

bezochten eerst een 

zeehondenshow. 

Daarna gingen we 

naar de overdekte 

dolfijnenshow. Wat 

waren deze 

dieren intelligent. 

We hadden geluk dat we helemaal vooraan zaten en 

konden zodoende alles heel goed zien. Daarna zijn we 

verder over het park rondgewandeld en hebben 

heerlijk geluncht, 

de roggen geaaid 

en oa nog een 

walrussenshow 

gezien. Het was wel druk in het park. Daarna zijn 

we nog wat winkelen en rondwandelen in het 

centrum 

van 

Harderwijk. Om 17.00 uur hadden we 

afgesproken om tapas te gaan eten bij La 

Cubanita. Je kon hier onbeperkt genieten van 

allemaal 

heerlijke, 

kleine 

gerechtjes. 

Wat genoten we van al dat lekkers.        ‘s Avonds was 

er nog een heerlijke taart en werden de koffers 

ingepakt. Morgen was immers al weer de dag 

aangebroken dat we weer naar huis moesten. 



Vrijdag 15 augustus 

Vandaag gingen we om 08.30 uur ontbijten. We moesten uiterlijk om 10.00 uur het 

huisje uit zijn. De wagen werd ingepakt en met weemoed namen we afscheidt van ons 

huisje. Om 10.30 uur kwamen we bij Veenendaal aan. Daar werd afscheidt genomen 

van Kevin, Manon, Patrick en Nout. Ook kwamen we op tijd aan in Arnhem en er 

werd daar nog even onder het genot van een kopje koffie nagepraat over alle 

belevenissen van de afgelopen week. Het weer was boven verwachting geweest.     

Wat hadden we weer genoten. Alles was weer voorspoedig verlopen.                           

Er werd stiekem al weer gedacht aan een reis voor volgend jaar.  


