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Chantal – Els – Ellis – Laureen 

                           Kaliet - Monique 



Vrijdag 28 Juni 

 

Vandaag is het zover, de vrouwenweek begint!  

De begeleiders: Els en Laureen.  

De reizigers: Chantal, Ellis, Monique en Kaliet. 

Het is een spannende en drukke dag voor iedereen.  

Kaliet komt naar Tendens en vertrekt als eerste met ons richting Den Bosch. Om 

13:00 is het zover, we vertrekken nu met de bus richting onze 

vakantiebestemming.   

In Den Bosch staan Chantal en Monique op ons te wachten.  

We zetten de spullen in de bus, nemen afscheid van de ouders en vertrekken dan 

met z’n vijven richting Westelbeers, Den beerschen bak.   

Aangekomen bij het huisje komt de laatste van de groep, Ellis, er ook bij.  

We zijn compleet en de vakantie kan nu echt beginnen! 

  
Als welkomstcadeau staat er een lekkere doos chocola op ons te wachten en wij 

als vrouwen kunnen die natuurlijk niet laten liggen. De doos gaat meteen open.   

 

 

 

 

Hmm, wat een lekkere  

Chocola! 



Nadat ook de ouders van Ellis afscheid hebben genomen beginnen we met het 

verdelen van de slaapkamers.  

Chantal en Monique willen graag samen op een kamer. De rest heeft een kamer 

voor zichzelf.  

Na het verdelen van de kamers en het verkennen van het huisje is het alweer 

tijd om te koken. Laureen en Kaliet maken het avondeten. 

We eten: Spaghetti bolognese  met een salade van komkommer en tomaat (deze 

heeft Kaliet helemaal zelf gemaakt!)  

Toetje: Vanille- en chocoladepudding.  

’s Avonds hebben we lekker rustig aan gedaan.  

Alle meiden kijken GTST, dus om 20:00 gaat de tv aan. De afleveringen worden 

steeds spannender, want het is alweer bijna de laatste aflevering.   

Kaliet gaat lekker vroeg naar bed; ze wil morgen fit beginnen aan de vakantie. 

Rond half 12 ligt iedereen in zijn bed en gaan de lampen voor de eerste nacht uit.  

Tip van de dag: Schommelen op de wc!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 29 Juni 

 

Tijd voor een lekkere tut-dag! 

Iedereen slaapt uit tot een uur of half 10.  

Kaliet houdt het goed vol in haar bed en komt om half 11 als laatste eruit.  

Nadat we allemaal ontbeten hebben maken we een planning voor de hele week.  

Iedere dag mag iemand kiezen wat we eten en is dan ook meteen de hoofd-kok.  

 

We gaan eerst met z’n allen boodschappen doen bij de Jumbo. Drinken, ontbijt, 

lekkere hapjes, fruit en avondeten. De hele kar ligt vol. 

Els houdt van een bloemetje in huis, dus koopt een mooi bos voor ons allemaal. 

De zon die we besteld hebben is gaan schijnen, 

dus kunnen we lekker buiten zitten. We beginnen 

met een lunch. 

 

 

 

 

 

 



Na de lunch wordt er getut. Monique, Chantal en Laureen lakken hun nagels in een 

lekker zomers kleurtje.  

Kaliet heeft de speeltuin ontdekt en Ellis zit lekker te bakken in de zon. 

Na het tutten gaan Chantal, Monique en Ellis een dvd kijken.  

Een fijne middag waar niets moet, maar alles kan. 

Aan het eind van de middag gaan we muffins bakken! 

Chantal, Kaliet, Ellis en Laureen maken de muffins terwijl Monique en Els aan het 

avondeten beginnen. 

De eerste dag is Monique aan de beurt en zij heeft gekozen voor: Pannenkoeken!! 

Tijdens het bakken verbrand Monique haar vinger. Hup onder de kraan en alles 

komt weer goed. 

We ronden het af met ijs op de laatste pannenkoeken. 

Smullen!! 

 

 

 

 

 

 

Met de muffins op tafel hebben we nog een gezellige avond. 

 

 

 

 

 

 

 



 Zondag 30 Juni 

 

Kaliet is als eerste op en heeft een lekker ontbijtje voor ons gemaakt. Ze is zo 

enthousiast dat de hele koelkast leeggehaald wordt en op tafel staat.  

Om half 11 gaan we op weg naar Eersel, naar het Brabantse Kempen Festival.  

Het is een leuke markt waar je spulletjes kunt kijken en een hele hoop lekkere 

hapjes kunt proeven.  

Els en Kaliet vinden vooral de Tokkelroom  

lekker en willen er het liefst twee keer langs! 

 

 

 

Om 12:00 gaan we lekker op een terrasje zitten. Els snakt naar koffie en alle 

anderen nemen een warme chocomel. 

 
We blijven een tijdje op het terras zitten en kijken naar de mensen om ons heen.  

Ellis en Kaliet ontdekken een leuk bandje en gaan op een bankje zitten luisteren 

en dansen. 



We lopen verder over de markt waar Ellis een vogelhuisje koopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zonnetje breekt door en het wordt een heerlijke dag.  

Monique, Ellis, Chantal en Laureen nemen op het tweede terrasje van vandaag nog 

een broodje.  

Vanuit de markt rijden we door naar Tilburg, we gaan bowlen! 

Het wordt een spannend potje. 

 

 

 

 

 

 

Monique begint met een uitschieter en gooit vrijwel meteen een strike. De strijd 

lijkt voorbij, maar dan komt Chantal om de hoek. Wauw, wat kan die gooien! 

De strijd barst los, Monique gaat ten onder en Chantal wint! 

De rest bleef wat achter. 

 

 

 



De beker ontbreekt, maar de prijs was geweldig! 

 

 

 

 

 

 

 

Na dit spannende potje heeft iedereen honger gekregen en gaan we ons eerste 

vorkje gebruiken.  

Lekker frietjes met saté of schnitzel smaakt ons allemaal prima. 

 

We sluiten de dag af met een zonnetje: we zitten tot half 10 buiten. 

  



Maandag 01 Juli 

 

Vroeg op allemaal, want we gaan naar de Efteling! 

Iedereen heeft stoere praatjes over alle attracties waar ze in willen.  

Eenmaal aangekomen bij de Efteling beginnen we bij de Fata Morgana. 

In een bootje door bijzondere werelden varen, iedereen vond het prachtig! 

Hierna komen we bij de eerste achtbaan: De vliegende Hollander.  

Alleen Monique en Laureen durven erin. Wanneer ze in het bootje zitten, blijkt 

er storing te zijn. Ze moeten er weer even uit, maar mogen gelukkig na 10 

minuten toch het ritje maken.  

De storing maakt het een stuk spannender, maar we komen er heelhuids uit. 

 

Door naar de volgende achtbaan: de Vogelrok.  

Kaliet, Monique en Laureen wagen de stap en gaan naar binnen.  

Spannend!! 

Gelukkig komt er na deze spannende achtbanen een rustig ritje aan: we gaan de 

carnaval festival in.  

Alle vrolijke muziek en dansende poppetjes maakt het extra gezellig! 

 

 

 

 



Iedereen is toe aan een lunch. Op een bankje in de zon smullen we van onze eigen 

gemaakte boterhammen. 

Na de lunch is onze volgende stop: een mooie reis door dromenland. (de 

Droomvlucht).  

Na deze sprookjeswereld willen we in het sfeertje blijven en wandelen we door 

het sprookjesbos.  

 

 

 

 

 

 

Na het sprookjesbos is iedereen moe, maar voldaan.  

We rijden op weg naar huis langs de C1000 en doen  

boodschappen.  

Vandaag is Ellis aan de beurt om te kiezen wat we eten en is dus ook onze hoofd-

kok voor vanavond.  

We eten: Ham-Kaas Macaroni.  

Toetje: Vanille vla met chocolade vlokken erin.  

 

Ook vanavond is het weer tijd voor GTST, dus om 20:00 zit iedereen weer voor 

de tv. Hiermee wordt deze super dag afgesloten.  



Dinsdag 02 Juli 

 

Vandaag is het tijd om te gaan zwemmen!  

Voordat het zover is slaapt iedereen lekker uit. Vandaag doen we weer rustig 

aan. 

Wanneer we wakker worden, schijnt de zon! We kunnen voor het eerst buiten 

ontbijten.  

Afgelopen zondag op de markt hebben we  

kortingskaartjes gekregen voor het zwembad.  

We maken hier dankbaar gebruik van en gaan naar:  

Landal, Het subtropisch zwembad.  

We boffen vandaag weer met het weer;  

de zon schijnt volop en we kunnen  buiten zwemmen. 

 

 

Kaliet springt meteen het zwembad in en geniet!   

Ze is niet uit het water te krijgen. Vooral het golfslagbad was super. Laureen en 

Kaliet gaan samen nog de glijbaan af.  

Ook Ellis geniet volop van het water.  Zij is vooral in het 

buitenzwembad te vinden en ligt hier heerlijk te dobberen. 

Om een uur of 2 is het tijd voor een heerlijk ijsje! Een swirl!  

 

 

 

 

 

 



Om 4 uur rijden we naar huis, Chantal is aan de beurt 

om te koken. 

 

 

 

 

 

 

Vandaag eten we: preischotel.  

We hebben een toepasselijk toetje; Zomervla. 

We komen in tijdnood voor GTST.  

GTST missen kan natuurlijk niet, dus we verbouwen de eetkamer zodat iedereen 

toch aan tafel eet, maar ook kan kijken. 

 

’s Avonds is het tijd voor een privé bioscoop.  

‘’Verlief op Ibiza’’ is de gekozen film. 

Bij een bioscoop horen natuurlijk hapjes, dus we zetten toastjes, kaasjes, 

eiersalade en chips op tafel.  

Na de film duikt iedereen zijn bed in, want morgen wordt het weer een drukke 

dag.  

 

 



Woensdag 03 Juli 

 

Vandaag is het tijd voor de activiteit die niet mag missen tijdens een 

vrouwenweek: Shoppen!! 

Na het ontbijt vertrekken we met de bus richting Eindhoven. 

Laureen weet de weg, ze is er geboren en getogen.  

Na een tijd shoppen pakken we een terrasje.  

Hier raakt Kaliet aan de praat met een serveerster. Die best bij ons zou willen 

werken. 

 

We gaan vroeg naar huis want iedereen is moe en heeft genoeg inkopen gedaan.  

Iedereen heeft goed geshopt en dit zijn de aankopen: 

Kaliet: Cadeautje voor moeder en tante.  

  Badolie. 

Ellis: Bonbons voor haar ouders. 

         Cd van Sneeuwwitje.  

Chantal: Cadeautjes voor zusje en moeder.  

              Drie paar oorbellen. 



              Drie kleuren nagellak. 

              Twee shirtjes. 

Monique: Steen (Agaat). 

               Dvd (Charlie). 

               Een glasschilderij (voor haar huis). 

Els: Haarspeldjes voor haar kleindochters.  

Laureen: een ketting.  

 

 

Kaliet is vandaag aan de beurt om te koken.  

Haar keuze is tomatensoep met balletjes en een broodje gezond.  

Dit keer hebben we geen toetje maar een voorafje: meloen met ham. 

 

Voor bij de thee hebben we een heerlijke appelflap of donut.  

’s Avonds hebben we de grootste lol bij ‘’het beste van de beste zangers van 

Nederland’’. 

Om 11 uur ligt iedereen in zijn bed. Morgen is het alweer de laatste dag. 

 

 

 



Donderdag 04 Juli    

 

 

Vandaag is het alweer tijd voor ons laatste uitje. We gaan Beekse Bergen! 

We beginnen met een autosafari. We rijden langs hertjes, leeuwen, giraffen, 

olifanten, apen en vogels. 

Prachtig zo’n rit. We wanen ons in Afrika.  

   

Na de autosafari gaan we nog op wandelsafari.  

We zien nog veel meer dieren en ploffen neer bij de apen.  We eten hier onze 

boterhammen op en drinken wat. 

 Ongeveer halverwege is het tijd voor een ijsje.  

Kaliet ontpopt zich als een echte promoter voor Tendens.  

Ze spreekt een man aan en nodigt hem uit om begeleider te  

worden bij Tendens. 

Wij moeten hier natuurlijk enorm om lachen!  

 

Onze vermoeide voetjes willen zitten dus op naar de auto en richting Oirschot.  

We gaan op onze laatste avond uit eten! 

De keuze is pizza en pasta bij pizzeria tavolino.  



Als afsluiting nemen we nog een toetje, lekker!!! 

 

Eenmaal in het huisje is het weer GTST tijd.  

Kaliet heeft voor ons een verrassing, ze zingt voor ons ‘’als ik in je ogen kijk’’ van 

Nick en Simon. Ze heeft zich ook verkleed.  

Wat doet ze dat goed!  

 

Na dit optreden is het nog tijd voor een filmpje.  

Dan naar bed, want morgenochtend vroeg opstaan om onze koffers te pakken en 

weer naar huis te gaan.  

 

 

 

 



Vrijdag 05 Juli 

 

Vroeg opstaan, koffers pakken, huisje opruimen en ons ‘’laatste’’ ontbijtje 

nuttigen.  

Alles moet op, dus extra veel eten! 

Na het ontbijt worden één voor één Kaliet, Monique en Ellis opgehaald.  

Chantal gaat nog even gezellig met ons mee in de bus. Die zetten we af in Den 

Bosch.  

We zijn op tijd vertrokken, maar de tomtom stuurt ons de verkeerde weg op. O 

jee, dat is 14 kilometer om… 

Nog een laatste rondje van de zaak! (die hebben we deze vakantie nog niet 

genoeg gehad) 

Dan is de vakantie toch echt voorbij!! 

 

 



Nog een paar feitje over onze reizigers: 

Monique: is ons grote kaasmonster!! Daarnaast maakte ze ons regelmatig aan het 

lachen met haar grapjes en aanstekelijke lach. 

Chantal: Was onze goede fotograaf!! Zij tevens is ook de grootste shopfanaat en 

de beste bowler. 

Kaliet: heeft zich ontpopt als echte promoter voor tendens!! Daarnaast maakte 

ze heerlijke ontbijtjes voor ons en kan ze prachtig zingen. 

Ellis: Was onze verhalenverteller!! Zij bleef alle avonden het langste zitten en 

vond het tegelijkertijd heerlijk om in de ochtend nog even te blijven liggen. 

Alle dames konden fantastisch koken! 

Wij vonden het een erg leuke vakantie met jullie! 

 

Laureen en Els 

    

 

  

 

 

  


