
 

Op vakantie met Diana, Helga, Tithia, Antoinette, Jeanette, Cor, John, Hanneke en Nicoline 

naar Burgh-Haamstede, Zeeland, augustus 2015. 
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Even voorstellen:  Antoinette Puzzelaar, Helga Vrolijk, Diana Keukenprinses,                                                                          

John Paparazzi, Titia O'die, Cor de Smuller,                                                                                                                       

Hanneke, Jeannette Flesjes, Nicoline 

 



Vrijdag 21 augustus 

Hanneke en Nicoline kunnen deze reis naar Burgh-Haamstede rustig beginnen: de eerste 

vakantiegangers stappen pas in Veenendaal in. Maar dan is de bus ook wel gelijk heel vol 

met lachende en pratende vrouwen, 5 stuks maar liefst! Diana, Antoinette, Jeannette, Helga 

en Titia. In Breda zullen Cor en John instappen. Als we daar aankomen zijn deze twee heren 

nergens te bekennen na een poosje bellen we toch maar eens met het taxibedrijf........John 

en Cor blijken in Maassluis te zijn maar het goede nieuws is dat ze alsnog naar Breda 

gebracht worden. Ondertussen vermaken zeven vrouwen zich op een terrasje vlakbij de 

opstapplaats, dat hadden we niet gedacht: zo snel al een terrasje.  

Ook de wespen zijn blij met ons drankje maar we hebben een echte 'wespenkiller' bij ons: 

Antoinette! Dat komt goed van pas want die wespen zijn er in Zeeland ook volop. 

Als John en Cor arriveren zit de stemming er goed in en rijden we verder naar Zeeland, 

onderweg is het best druk. Aan de andere kant van de snelweg staat een file van wel 8 

kilometer, dus we klagen niet.  

 

 

 

 



We hebben een prachtig huis op het Landalpark van Resort Burgh-Haamstede. De dames 

slapen boven en de heren beneden dat is mooi geregeld. Bed opmaken, tas of koffer 

uitpakken of toch maar liever niet, het kan allemaal! Ondertussen maakt Nicoline een pan 

macaroni met gehaktsaus klaar, daar hebben we ondertussen wel zin in. 

Na het eten hebben we tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Antoinette en Diana zijn 



zussen, dus die kennen elkaar al heel lang maar zij blijken Titia ook te kennen. John en Cor 

wonen in dezelfde woning, Helga en Hanneke kennen elkaar van vorige vakanties dus dat 

maakt het allemaal snel gezellig. We bespreken de week met elkaar, wat verwacht je, wat 

wil je graag doen. We besluiten morgen eerst kaarten te gaan kopen bij de receptie en 

daarna naar het strand te gaan. Dit weekend is het nog mooi weer en in de nieuwe week lijkt 

het weer wat minder te worden.  Dan naar bed, spannend zo'n nieuw 

bed en zo'n nieuw huis maar aan het gesnurk te horen vallen we al snel 

in slaap.  

 

 

Zaterdag 22 augustus 

Vandaag mag iedereen uitslapen maar daar komt niet zoveel van. Om 8.00 zitten Titia en 

Jeannette al beneden als Nicoline nog een beetje slaapdronken de huiskamer in komt. 

Thee?? Koffie?? Plakje Koek?? daar hebben de dames wel zin. Al snel zitten Cor en John in 

hun pyjama ook gezellig in de huiskamer. Als iedereen beneden is ontbijten we met oa 

lekkere warme broodjes. Een croissantje is een beetje zielig, die valt op de bodem van de 

oven en is helemaal zwart! Antoinette begint voor het ontbijt al met de puzzel, zou die deze 

week af komen??? 

 



We gaan vandaag dus naar het strand maar eerst naar de receptie om kaarten te kopen. 

Thuisgekomen schrijven we ze ook maar gelijk dan kunnen ze misschien vandaag nog op de 

post. 



 Als de koeltas is gevuld met allerlei lekkers gaan we met de bus naar het strand, dat is 

vlakbij, maar net te ver om te lopen. Op de Parkeerplaats boffen we, de automaten zijn 

allemaal buiten werking, dus we kunnen gratis parkeren. Als we uit de bus stappen is het 

eerste wat we zien...........een hele hoge houten trap naar het strand. Een prachtig uitzicht 

natuurlijk maar voor sommige van ons wel even schrikken! Maar iedereen is een kei, we 

komen allemaal boven en ook weer naar beneden en vinden een mooi plekje op het strand.  

 

 

 

 



 Cor vindt  zelfs een mooi bankje, dat vindt hij beter dan op zijn k....  in het zand! 



Om de beurt proberen we het water, Jeannette en Cor houden het droog! 



Daarna natuurlijk weer lekker droog worden op het strand. 

 

 



Om 4 uur vinden we het mooi geweest en gaan we de duintrap weer op en af. Daar wacht 

ons een verrassing: IJS!! Lekker binnen, koel en rustig genieten we van een advocaat, 

chocola, karamel of aardbeiencoupe. 



Thuis duiken er een paar dames lekker onder de douche, andere puffen uit en weer andere 

willen nu toch wel de kaarten op de post doen. De mevrouw van de receptie had gezegd dat 

bij de kleine supermarkt een brievenbus zou staan, we kunnen hem niet vinden, morgen dan 

maar.  We eten daarna op een iets betere tijd dan gisteren, al om 19.30 uur! Salade, broodje 

knakworst en een restant van de macaroni van gisteren, nu met lekker veel kaas uit de oven. 

En onze keukenprinses Diana, verdeeld het eerlijk over iedereen. Vandaag maar geen echt 

toetje maar wel koffie met een koekje. 

 

Er worden plannen gesmeed voor morgen..................we gaan naar Neeltje Jans, dus morgen 

vroeg op en nu naar bed. Welterusten. 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 23 augustus 

Ontbijtje met een eitje, boterhammen klaarmaken en op naar Neeltje Jans. Daar zijn we heel 

snel en het is niet druk dus voor we het weten zitten we om 11 uur al bij de zeehonden.  



We hoeven weinig te lopen omdat het treintje dat rondrijdt ons steeds weer op een nieuwe 

plaats afzet.  



We gaan naar de zeeleeuwenshow waar Jeannette die op de tribune langs het gangpad zit, 

haar eerste zoen van een zeeleeuw krijgt.  



Dat smaakt naar meer, ze wil wel met de zeeleeuw op de foto! En dat willen Antoinette, 

Helga en Titia ook. Het worden hele mooie foto's! 



Na de picknick gaan we met het treintje naar het aquarium en naar de dam waar we binnen 

ook nog even rondkijken. 

 



 



De Experience is voor de helft van de groep toch echt te spannend maar Diana, Antoinette, 

en Helga vinden het heel indrukwekkend. We sluiten de dag af met een walvissenfilm en dan 

nemen Hanneke en Diana toch nog even een snelle boot van de glijbaan. Een bezoek aan de 

souvenirwinkel is dan echt het laatste. Daar worden heel wat mooie zaken gekocht: een pet, 

kleurplaatansichtkaarten, beeldjes en magneten. Keus genoeg. 

We zijn snel weer terug in ons huis en hebben nog best veel tijd tot we uit eten gaan. Dan 

kan je ook eens even je eigen gang gaan, dat is ook best fijn. De foto's van de eerste twee 

dagen bekijken we op de tv, leuk hoor om jezelf zo weer even terug te zien. 

 



Om 19.00 uur vertrekken we naar het 'Zeebinkie', daar heeft Hanneke een afspraak voor ons 

gemaakt, een driegangen menu. Eerst visringetjes met saus en brood met knoflookboter, 

daarna een hoofdgerecht Er wordt veel vis gegeten dat hoort natuurlijk ook zo in Zeeland. 

We sluiten de maaltijd af met een heerlijk ijsje. 

We 'rollen' naar huis, zo vol zijn onze buiken. We kletsen nog een poosje gezellig na, bekijken 

en maken nog wat foto's  en bespreken de dag van morgen. 

Dan verdwijnt de een na de ander naar bed, morgen lekker uitslapen, welterusten.  



Maandag 24 augustus 

We proberen allemaal uit te slapen maar dat lukt niet iedereen. Aan de ontbijttafel zitten 

mensen in hun pyjama maar ook al helemaal gedoucht en aangekleed! Jeannette en Nicoline 

hebben vanmorgen verse broodjes gehaald bij de Minimarkt op het terrein, dat smaakt wel 

erg lekker, een croissantje en een hard wit broodje en voor wie nog meer wil: vers 

stokbrood, alles is  nog warm. 

 

Na het ontbijt is er tijd voor van alles en nog wat, we maken een paar 'rode draad' foto's, we 

drinken koffie, we maken het huis een beetje schoon (wat kan Cor goed stofzuigen!!!!)  

Ondertussen regent het buiten steeds en als wij naar Domburg vertrekken is het nog niet 

droog. Ondanks dat is de weg ernaar toe prachtig, mooie wilde luchten, regenbogen, noem 

het maar en we hebben het gezien. Maar als we op de parkeerplaats uitstappen is het 

opeens droog en zelfs de zon gaat schijnen, we zijn wel boffers.  

In Domberg is elke maandag in de zomer, een Zomermarkt met van alles te koop. Dat doe 

we dan ook: honing, een geurtje, snijplankjes, beeldjes, vlaggetje en aan het eind ook nog 

Kibbeling (of waren het nou kip               nuggets  ) voor vanavond bij de worteltjes en de         

aardappelen.   

Natuurlijk belanden we ook nog op een terrasje waar we iets lekkers drinken en ons broodje 

opeten en we doen ook eindelijk de ansichtkaarten op de bus. 



 

 



Op de terugweg langs de supermarkt want onze eet en drinkvoorraad begint al aardig te 

slinken. Met een kar vol komt Nicoline weer bij de bus en Hanneke heeft ondertussen ervoor 

gezorgd dat we een koor zijn geworden, wat kunnen deze dames en heren goed zingen, 

knap hoor. 

Als we thuis zijn worden de aardappels snel door Hanneke en Diana geschild, Nicoline zet de 

kibbeling in de oven, doet de worteltjes in de pan, lekker sausje van de visboer, bakje jus en  

appelmoes: Smullen maar!! 

 

Na het eten en opruimen, tijd voor koffie en we nemen de dag weer even door en lachen 

weer heel wat af waardoor we soms vergeten waarover we het ook alweer hadden. Maar 

we zijn het er allemaal weer over eens: het was een gezellige dag. Morgen naar het 

watersnoodmuseum, zou dat wel leuk zijn???? 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 25 augustus 

We vertrekken op tijd zodat we voor het watersnoodmuseum nog even Zierikzee kunnen 

aandoen. Weer een Markt!! Jeannette, John en Antoinette vinden een bijzonder cadeau 

voor hun zelf, een tas, een pet en een puzzel voor maar 1 euro!! Ze zijn er heel blij mee. Op 

het terras nemen we wat te drinken en er is een aanbieding: voor 1,50 kan je er een stuk 

appeltaart bij krijgen, dat slaan we niet af, lekker, we kregen net trek. 



Dan snel weer naar de bus, want het watersnoodmuseum wacht op ons. De gids geeft een 

goede uitleg en er is veel te zien. 



Als we het museum uit komen staat er een picknickbank, die is er vast voor ons neergezet, 

we laten ons de inhoud van de koeltas goed smaken en daarna moet de energie er even uit: 

tikkertje, plagerijtjes en stoeipartijen. Fijn na zo lang rustig en stil te hebben geluisterd. 



Op de terugweg doen we wat boodschappen in Burgh-Haamstede, zien we dat plaatsje ook 



even. Hanneke koopt Zeeuwse bolussen en Nicoline doet de rest van de boodschappen.     

Na de koffie met een Zeeuwse bolus (wat is dat lekker) helpen John en Diana  mee met eten 

koken, Diana wil graag leren hoe je kipfilet bakt, dat kan ze nu en lekker dat het was!! 



Tussendoor even naar het ponny-rijden, maar helaas gaat dat niet door, we hebben geen 

idee waarom maar daardoor kunnen we wel wat eerder eten dan gepland. 

Na het eten dansen we op muziek die Antoinette mee heeft genomen en er schuilt een 

danstalent in onze John!   

Nog wat lekkers 
drinken, we bespreken 
wat we morgen gaan 
doen: Een luierdag met 
uitslapen, 
koffiedrinken, 
appeltaart bakken en 's 
avonds naar het circus 
Renz!       

Leuk vooruitzicht dus 
en nu lekker slapen. 
Welterusten! 

 



Woensdag 26 augustus 

Dat uitslapen lukt bijna iedereen heel goed, pas om 9 uur komen er wat mensen naar 

beneden, sommige zelfs later en ook nog in pyjama, dat is pas het ware uitslapen!  

Vandaag lekkere aardbeien bij het ontbijt, extra ervan genieten want het viel niet mee ze te 

kopen, het seizoen is bijna voorbij. Als afsluiting van het ontbijt 'slacht' Nicoline een ananas. 

 

 

We kunnen lekker buiten koffiedrinken en de schoonheidsspecialist komt even langs om wat 

ongewenste haren te verwijderen en de gezichten daarna heerlijk in te smeren.                      

De appeltaart is snel klaar voor de oven. John, Diana en Hanneke schillen en snijden de 

appels. Nicoline en Jeannette maken het deeg. Op de appeltaart komt de T van Tendens, 

gemaakt van de mooie rolletjes die Jeannette maakt.  

Nu is het even wachten en ondertussen kan je van alles doen: vingerhaken, tv kijken of 

lekker niks doen. 

 

 



Titia helpt mee om de chocomelk op te warmen en samen met de appeltaart en de slagroom 

is het erg lekker. Vrij snel daarna eten we een kopje soep en een havermout pannenkoek, 

die door John worden gebakken. 



 De  voorstelling van het circus begint om 19.00 uur maar we moeten er al om 18.00 zijn. We 

hebben in Zierikzee, op de markt 7 vrijkaarten gekregen en een heleboel kortingsbonnen en 

we willen niet de kans lopen dat deze aanbieding onze neus voorbij gaan. Het is gelukkig 

vlakbij (vrouwenpolder) maar de Tom-Tom kan het niet zo snel vinden, om 18.15 gaat 

Hanneke via het weitje van de kamelen naar de kassa.De rest loopt via de normale weg naar 

het circus. Het lukt Hanneke om 9 kaartjes te bemachtigen voor maar 20 euro, we zijn wel 

boffers! 

 

We hebben prachtige plaatsen en we kunnen het allemaal goed zien. 

 

 

 

 

 

 

We genieten van de voorstelling, er is van alles te zien, honden, paarden, hoepelmevrouw, 

diabolo meneer, een clown en als klap op de vuurpijl, twee olifanten.  



 



 



Na de voorstelling mag je de olifanten aaien: Helga, Antoinette en Jeannette krijgen dat voor 

elkaar! Antoinette zal het nog lang heugen want ze had snot van de olifant aan haar T-shirt! 

Thuisgekomen genieten we na met een drankje en een hapje, er zijn heerlijke toastjes met 

salade en brie........en dan is het toch echt tijd om naar bed te gaan.  



Donderdag 27 augustus                                                                                                                       

Zoals we al verwachten is het vandaag buiten een beetje grijs maar in de Tropical Zoo in 

Kwadendamme,  zal dat ons niet deren, alles is overdekt en heel warm. We zien DIEREN: 



.....en veel BLOEMEN en VLINDERS: 

 

We drinken chocomelk in het restaurant en mogen daar onze eigen boterhammen opeten. 

Er gaat nog een kop koffie over de vloer maar gelukkig krijgt Nicoline een nieuw bakkie!  

 

 



Helga gaat met een slang op de foto, Nicoline geniet van de grote blauwe vlinders, Hanneke 

van het kabelbaantje, Jeannette van de apen, Antoinette van de grote Dino's , Cor van de 

boterham met kaas en stroop die er toch niet was, John van de mooie foto's die hij hier kan 

maken,  Diana van de mooie bloemen die overal bloeien en Titia vindt alles mooi en voelt 

zich helemaal thuis in de Vlindertuin. 

Nog een groepsfoto en daarna  moeten er natuurlijk ook nog souvenirs worden gekocht. 



Op de terugweg rijden we naar Haamstede voor een opticien omdat de bril van Cor is 

gesneuveld bij het passeren van de grote plastic flappen die tussen de verschillende ruimtes 

hangen. Helaas kan de meneer van de brillenwinkel er niets aan doen, dat zal thuis moeten! 

Thuis koffie met APPELGEBAK .......en de puzzel komt af, drie hoeraatjes voor Antoinette!!! 

Vanavond eten we in het sportcentrum van het park en daarna bowlen we een uurtje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We genieten van deze laatste avond samen. John is de grote winnaar, hij is daar helemaal 

gelukkig mee. We sluiten de avond af met een ijsje. 



Als we thuis komen pakt iedereen zijn koffer in en we drinken en eten daarna nog wat 

toastjes, alles moet wel op!! Hanneke reikt de vakantiediploma's  uit en John en Antoinette 

houden een toespraak en bedanken ons allemaal voor de fijne vakantie. 

 

 

Tijd om naar bed te gaan, de laatste nacht, welterusten! 



Vrijdag 28 augustus 

We staan vroeg op, dat is wel weer even wennen. We ontbijten met een 'hapjes-ontbijt', 

gezellig op de bank in de zithoek.  

Daarna is het even hard werken: afwassen, stofzuigen, bed afhalen, vuilnis en glas 

wegbrengen, bagage naar de bus. Iedereen helpt mee en om 9.45 staan we bij de receptie 

om de sleutels in te leveren. 

 



Onderweg naar Breda, wordt er veel gelachen, gepraat en gezongen, ook al is het de laatste 

dag, we hebben veel plezier. Deze keer is de taxi voor Cor en John keurig op tijd, dat is fijn, 

dan komen de dames ook op tijd in Veenendaal.  

 

 

 

 

Na  nog een zeer 

korte plaspauze 

komen we om 

13.05 aan in 

Veenendaal. Alle 

ophalers zijn er al 

en het is een 

gezellig weerzien. 

 

Lieve vakantiegangers, we hebben het erg gezellig met elkaar gehad en we hopen dat jullie 

deze vakantie niet snel zullen vergeten. Tot ziens op een volgende reis van Tendens!          

Veel liefs van Hanneke en Nicoline 

 

EN BEDANKT VOOR HET MAKEN VAN AL DIE MOOIE FOTO'S , MET 7 CAMARA'S IN HET 

GEZELSCHAP WAS HET NIET MOEILIJK OM MOOIE FOTO'S UIT TE ZOEKEN. KIJK MAAR EENS 

OP DE LAATSTE BLADZIJDE , DAAR STAAN ER NOG MEER, ALLEMAAL VAN JULLIE!! 



 


