
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 



 

Vandaag vertrekken we in 
de regen naar Zeeland. 
Helaas is dat niet het 
vakantieweer dat we 
wensen. Maar hoe dichter 
we zeeland naderen hoe 
beter het weer wordt.  
Willem staat ons al op te 
wachten bij het huisje en 
helpt ons met de koffers. 
Ook heeft hij de helft van de 
bedden al opgemaakt. Als 
alle koffers in het huis staan 
gaan we eerst wat drinken 
voor we de kamers 
verdelen.  

 
Als iedereen geïnstalleerd is, gaan 
Willem en Robbert samen patatjes 
halen met iets erbij. Ook hebben we 
appelmoes erbij en vla toe.  
 
 
 
 

 
 
Na het eten drinken we een lekker bakje koffie, of thee voor we overstappen op het 
bier en de frisdrank. 
Om tien uur was het voor de eerste bedtijd, al snel volgde de rest. Rond kwart voor 
elf lag iedereen op bed. 
  



Vanmorgen zijn we om acht uur 
opgestaan. Maar het was half tien voor 
we aan tafel zaten. Het ochtend ritueel 
moet nog even op gang komen.  

 
Na het 
ontbijt 
kregen we 
bezoek 
voor de 
restjes. 
 
 
 
Rond half elf reden we richting Domburg . Hier 
aangekomen gingen we eerst bij de VVV folders halen 
van alle leuke attracties in de omgeving. We hadden 
mazzel want we konden beginnen in Domburg zelf. Er 
was een kleine markt in het centrum en een 
demonstratie ringsteken. Nou dat wilden we zien.  
 

 
 
Het was echt knap wat we zagen. Gezeten op een groot 
paard, hielden deze mensen een stok vast met een 
scherpe punt, die ze door een ringetje van 38 mm 
staken.  
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de markt hebben we schapenkaas geproefd en 
echte Zeeuwse boterbabelaars. Ook liep er een 
stadsomroeper, die een bruiloft afkondigde. 
 
 
 
 
 
 
Daarna was het tijd voor een kopje koffie 
op een terrasje. En nadat we op de foto 
waren geweest met mensen in echte 
Zeeuwse klederdracht, gingen we terug 
naar de bus. Nadat we boodschappen 
hadden gedaan bij de supermarkt, 
hebben we nog een toertochtje gemaakt.  
 

 
 
Langs het strand reden we richting Westkapelle. We zijn natuurlijk 
even gestopt om de zee goed te bewonderen. 
 
 
 
 



 
En de vuurtoren.  
 
 
 
 
 
 
 
In Westkapelle zien we 
ineens een kerk met een 
vuurtoren boven op het 
dak natuurlijk willen we 
deze fotograferen. Dus 
stoppen we even. 
 
 

 
Terug in het huis hebben we eerst snel koffie en thee gezet want daar waren we wel 
aan toe. Daarna ging iedereen iets voor zich zelf doen. Rusten op bed, zitten in de 
tuin en genieten van het zonnetje of gewoon een boekje lezen. Of even lekker 
douchen. 
Na het eten, macaroni, hebben we eerst de kaarten die vanmiddag gekocht zijn 
geschreven, Daarna was er koffie met een plakje cake.  
Nadat Robbert en Jolanda een avond wandelingetje hadden gemaakt gingen we met 
zijn alle aan de drank, Alcoholisch of frisdrank, met een lekker zakje chips en een 
toastje met eiersalade erbij. Op de tv waren de meisjes tegen de jongens en dat was 
leuk. Hierna zocht het merendeel zijn bed op en om elf uur lag iedereen op bed. 
 

 



Vanmorgen om acht uur stonden we op.         
Na een uitgebreid ontbijt, met gekookte 
eitjes, afbak broodjes, croissantjes en 
yoghurt met muesli, gingen we om elf uur 
met de bus richting Middelburg. Hier zijn 
we naar Utropia geweest, een tropische 
vogeltuin.  

 

 
 
 
 
 
 

Nadat we hier aankwamen hebben we      
eerst koffie/thee genomen. Daarna 
gingen we rondlopen. 

 

   

 

Er waren allerlei mooie vogels te zien.  

 

Maar er waren ook 
doktersvisjes, die 
knabbelde aan je 
hand. Alleen Angela, 
Willem en Jolanda 
durfde hun hand in het 
water te steken.  



 

 

 

     

      Ook de Koi-karpers hebben we gevoerd 
uit de hand en een aantal hebben ze zelf         
geaaid.  

 

De Lorries hebben we suikerwater gegeven die zaten 
met meerdere vogels te gelijk op je arm, hoofd en 
schouders. Dit was best wel eng en iedereen op 
Willem en Jolanda na bleven dan ook liever buiten voor 
het raam kijken.  

 

 

 



Terug in de bus hebben we ons broodje gegeten. Met een ommetje via Zierikzee zijn 
we terug gegaan naar het huis. Wat is de natuur hier toch mooi. Zo vlak en dan al dat 
water. 

Terug in het huis ging iedereen weer wat voor zich zelf doen. Rusten, in het zonnetje 
zitten, lezen of douchen.                                   

Kwart voor zes liepen we naar 
het restaurant net buiten het 
park. Hier hebben we heerlijk 
gegeten. Rond half acht liepen 
we terug naar het huis. Na de 
koffie gingen Robbert en Willem 
een blokje lopen. Toen zij weer 
terug waren dronken we nog wat 
fris en zochten op tijd onze 
bedden op. Blijkbaar was het 
een vermoeiende dag want om 
kwart over tien lag iedereen op 
bed  



Maandag 1 juli 
 
Vanmorgen hadden we haast want we wilden naar Goes om een ritje te maken naar 
Hoendekenskerke met de stoomtrein. Terwijl wij ontbeten deed Willem de 
boodschappen voor vandaag. Toen hij terug kwam hebben we de broodjes 
gesmeerd voor de lunch. En om Kwart voor tien reden we richting Goes. 

We waren 
er veel te 
vroeg maar 
dat had een 
voordeel 
want 
daardoor 
konden we 
rustig de 
kaartjes 
kopen en 
eerst in de  
restauratie een kopje koffie drinken. Om elf uur precies 
vertrok de stoomtrein. We hadden kaartjes 3e klas dus 
we mochten zitten op lekkere harde banken. Maar dat 
deerde ons niet.  

 



Om tien over half twaalf waren we in Hoendekenskerke nadat we een tussenstop 
hadden gemaakt in Kwadendamme. In het dorpje is een klein museumwinkeltje. In 
een klein huisje kan je zien hoe de mensen vroeger leefden. In de woonkamer waren 

ook de bedstedes, achter was de keuken 
en buiten was de wc. In het winkeltje was 
allerlei “ouderwets” snoepgoed te koop. Na 
dat we flesjes dropsiroop en zelf gemaakte 
boterbabelaars gekocht hebben, liepen we 
weer terug naar het station. Naast het 
stationnetje is een restauratie waar wat 
kledendrachten te zien zijn en ook 
verschillende model treintjes reden.                                  
Nadat we geplast hadden gingen we echt  

         naar de trein. We waren iets te vroeg  
        voor de terug reis dus hebben we  
        onze lunch buiten op een bankje  
        genuttigd.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Op de terug reis mocht Willem de kaartjes zelf knippen hij kreeg hiervoor zelfs  
de pet van de conducteur op.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terug in Goes heeft Willem de bus 
opgehaald, terwijl wij keken hoe de 
locomotief werd afgekoppeld. 
Op de terugreis hebben we een 
tussenstop gemaakt voor een lekker 
kopje koffie, thee of frisdrankje met een 
stukje appeltaart met slagroom of een 
ijsje. Terug in het huis ging ieder voor 
zich iets doen.  

De dames genoten van de zon en Robbert 
en Jolanda maakte alvast het toetje voor 
vanavond waarna Robbert zich even 
terugtrok. 
Om vijf uur 
maakte 
Robbert en 
Jolanda het 
eten: kip 

kerrie met 
rijst en 
doppertjes. 
En griesmeel 
pudding met 
rode 
bessensap 
toe. 
 
 
 

Na het eten zijn we naar Renesse gereden, daar is een strand dat makkelijk  
toegankelijk is. Robbert, Rina en Jolanda waren de enige die het strand op liepen en 
alleen Rina en Jolanda durfde met hun voeten in de zee. 
Terug in het huis hebben we snel koffie en thee gezet want na al dat uitwaaien waren 
we daar wel aan toe. Na de koffie was er nog was fris of een drankje met blokjes 
kaas of worst. Rond tien uur ging iedereen richting bed.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vanmorgen hebben we rustig aan 
gedaan. En geen wekker gezet, maar 
toch rond acht uur hoorden we de eerste 
deelnemers rondscharrelen.  
Om elf uur reden we richting Veerle. Hier 
is een 
Historische 
markt. Er 
waren 
allerlei 
kraampjes 
met mooie 
spulletjes, 
maar ook 
veel streek 
producten 
waren er te 
zien. En 
iedereen 
achter de 
kraampjes 
was in 
klederdracht. 

Bij een van de stalletjes kocht Helga een naambordje waar ter plaatse haar naam op 
werd geschilderd. Angela kocht een glas en lied haar naam er in graveren. Een paar 
kramen verderop kocht Rina een mooie ketting.  

 
Ook hebben we nog even geposeerd in 
“klederdracht”.  
Er was een schap met jong. Er werden 
honingsnoepjes gekocht. En natuurlijk 
hebben we een visje gegeten.  
 
 
 



Er was een stoelmatter. 
En ook een 
orgeldraaier. Edwin 
wilde dat wel even van 
dichtbij zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Er was ook een touwslager en hier mocht Angela helpen. Na 
afloop mocht ze zelf het touw houden.  
 
 
 
 
 



Nadat we op een terrasje wat gedronken 
hadden liepen we naar de bus waar we 

onze broodjes opaten.  
Hierna gingen we nog een rondrit maken.  
In een grasveld kwamen we dit 

paardenhoofd tegen. 
Uiteindelijk belande we bij een kaasboerderij. Hier hebben we rondgekeken, er 
waren konijntjes, geitjes en een koe. Ook liep er een poes rond die Robbert erg 
aardig vond want elke keer kwam ze terug om geaaid te worden. Nadat we hier 
lekker koffie en thee hadden gedronken met een stuk Zeeuwse cake erbij gingen we 
langzaam richting het huis.  

 
In Burgh- 
Haamstede 
hebben we nog 
even 
boodschappen 
gedaan voor het 
avond eten. 
Angela en 
Jolanda kookte 
vanavond. We 
hadden 
aardappelpuree met sperziebonen en vissticks. Toe 
hadden we broodpudding en ondanks het feit dat 
niemand het kende ging het er goed in. 
 
 

 
Na het eten gingen Willem en Angela de 
afwas doen en Jolanda en Robbert gingen 
even wandelen. De rest ging lekker zitten en 
toen de koffie gezet was, was iedereen weer 
aanwezig.  
Na een gezellige avond met koffie/thee en 
koekjes en drankjes met hapjes, begonnen 
de eerste rond half tien behoorlijk te gapen. 
Om half elf lag iedereen op bed. 



 
 
Vanmorgen werden we wakker van de 
regen. We deden rustig aan en om half 
tien zaten we met zijn alle aan tafel. 
Toen we rond half elf weg gingen, was 
het droog. We gaan vandaag naar 
Vlissingen, naar het muZeeum. Het was 
een hele leerzame dag we hebben van 
alles gezien over de zee. Helaas mogen 
we geen foto’s maken van de schilderijen 
die er hangen. Wel zien we hier welke 
schepen er waren en nu zijn. En van 
alles over onze oude zeehelden. 

 
Er was een muur van oude scheepswanden van schepen die gezonken waren in de 
schelde. Ook waren er mooie foto’s van schepen in de storm. En natuurlijk modellen 
van zeilschepen. 

 
 
Nadat we het hele muZeeum gezien hadden zijn we 
richting bus gelopen. Daar hebben we ons broodje 
opgegeten en wat gedronken. 
 
 



Hierna hebben we 
nog even wat 
rondgereden door 
Vlissingen en bij de 
zee gekeken naar 
de grote 
zeeschepen.  
 
 
 
 

 
Ook stonden er verschillende standbeelden van o.a. een held, 
Frans Naerebout die op 24 juli 1779  87 drenkelingen uit zee 
had gered. 
 
 
Terug in Burgh-Haamstede deden we nog even boodschappen voor het eten van 
vanavond. We hebben vandaag kliekjes dag, want morgen gaan we uit eten. Maar 
omdat we weinig kliekjes hebben eten we er championsoep en broodjes knakworst 
bij.  
Als we bij het huis zijn probeert de zon voorzichtig door de wolken heen te komen. 
En kunnen we zelfs buiten zitten, niemand doet het maar het kan wel. 

 
Na het eten gaan we 
nog even met de bus 
naar Renesse waar we 
een terrasje pakken en 
wie wil kan het strand 
op gaan. 
Alleen Robert, Rina en 
Jolanda maken een 
wandeling over het 
strand.  
 

En na zo’n 
wandeling 
smaakt een 
kopje koffie dan 
ook extra lekker.  
 
 
Terug in het huis hebben we na de koffie en thee weer allemaal een lekker drankje 
genomen met wat hapjes erbij. En om tien uur was het echt bedtijd voor de meeste, 
om half elf lag iedereen op bed.  



 
 
Vanmorgen deden we weer rustig aan 
maar toch had iedereen er zin in om te 
gaan varen in Middelburg dus om half elf 
waren we onderweg. In Middelburg 
aangekomen gaan we eerst een 
rondvaart maken door de grachten van 
Middelburg.  

Wel moeten we een paar 
keer bukken omdat we 
onder hele lage bruggen 
doorvoeren. Helga nam 
dat bukken zeer serieus.  
 
 

 
Prachtige geveltjes 
 
 
 
 
De abdijtoren van 
Middelburg, wordt 
ook wel Lange Jan 
genoemd 



Sluisje 
 
 

 
Kademuur met bijzondere plantjes 
 
 
Ondertussen verteld de gids op de boot allerlei leuke wetenswaardigheden over 
Middelburg, o.a. Dat er een huisje is van maar twee meter breed. Als je daar een bed 
in zet staat het hoofdeind tegen de ene muur en het voeteneind tegen de andere 
muur. Ook hebben alle oude huizen in Middelburg een naam. Dat komt omdat er 
vroeger geen huisnummers waren en anders kon de postbode het huis niet vinden. 
Ook gaf hij ons nog twee raadsels. 

 
Wat klopt er hier niet aan het linkse huis? 
 
  Wat klopt er niet aan deze boot? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de rondvaart zijn we naar het centrum gelopen om te lunchen maar vooral om 
geld uit te geven aan leuke souvenirs.  

 
 
 
Het eten was erg 
lekker, maar vooral 
Edwin genoot. 
 
 
 



En dan de souvenirs, gelukkig wist iedereen 
precies wat hij of zij wilde hebben. Nou dat 
lukte, Angela heeft een mooie tas, Edwin en 
Robert ieder twee cd’s, Diana wilde graag een 
broekje voor haar Barbie maar dat lukte niet 
dus heeft ze een sleutelhanger met haar naam 
en een mooie armband. Rina wilde graag een 
handwerkje maar ook dat konden we nergens 
vinden, nu heeft ze een mooie ketting gekocht. 
Maar het aller blijst was Helga, zij had het de 
hele week al over een houten popje dat je open 
kon maken en kon bevallen. Toen we dan ook 
in een winkeltje Baboesjka’s zagen barste ze in 

tranen uit van vreugde. Ze heeft er meteen drie gekocht, een oranje met zeven 
popjes in elkaar, een paarse met vijf popjes en een witte als sleutelhanger voor aan 
haar tas. Wat was ze blij. 
Nadat iedereen geslaagd was gingen we terug naar het huis waar we alvast onze 
koffers gingen inpakken, douchen, rusten en waar we verder nog zin in hadden. 
Om half zes gingen we weer eten in het restaurantje op loop afstand van het huis. 
Van de week smaakte het eten hier goed en ook nu lieten we het ons ook weer goed 
smaken.  

 
 
Na het eten liepen we weer 
terug naar het huis waar we 
eerst nog een bakkie koffie 
deden. Na het uitdelen van 
de diploma’s ging ieder voor 
zich weer wat doen maar 
ook nu hebben we het niet te 
laat gemaakt want door het 
water en de hele dag buiten 
zijn we best moe.  
 
 
 
 
 



 
Vanmorgen bij het opstaan meteen de 
bedden afgehaald en na het ontbijt de 
koffers naar beneden gehaald. We 
moeten om half elf uit het huisje zijn, dus 
we hebben de tijd. 
Als alles in de bus is ingepakt en het 
huisje is opgeruimd, hebben we tijd voor 
nog een kopje koffie/thee. Heel slim 
hebben we de plasticbekertjes achter 
gehouden zodat we geen afwas meer 
hadden, maar helaas deze bekertjes 

smolten door de hete vloeistof. Moesten we toch nog even de kopjes op de hand 
afwassen en drogen.  
Nu is het moment aangebroken om afscheid te nemen van Willem die gaat weer 
rechtstreeks naar huis en wij gaan met de bus naar Veenendaal. 
We hebben geen files onderweg, maar 
rijden rustig want we hebben alle tijd. 
Om kwart over twaalf zijn we in 
Veenendaal en wat schetst onze 
verbazing de eerste afhalers zijn er al. 
Als om een uur iedereen is opgehaald 
vertrekken Edwin en Jolanda naar 
Arnhem. Hier wordt Edwin opgehaald 
door zijn zus en dan is iedereen weg en 
zit de vakantie er op.  
Het was een super gezellige vakantie 
voor mij en ik hoop dat jullie net zo 
hebben genoten. Misschien tot ziens.  
 
Willem en Jolanda 



- Helga erg goed kan vingerhaken. 
- Rina prachtig kan borduren. 
- Robert elke avond even een wandelingetje maakt. 
- Jolanda mee mocht. 
- Edwin hele boekwerken schrijft. 
- Diana een hele leuke Barbie mee had. 
- Zij alleen geen broekje aanhad.  
- Willem erg moest hoesten. 
- Angela mee ging doen. 
- Angela en Robert ieder een keer gekookt hebben. 
- Dit erg lekker smaakte en voor herhaling vatbaar is 
- Wij allemaal het muZeeum erg leuk vonden. 
- Wij deze week bijna geen regen hebben gehad.  
- Maar wel veel zon. 
- Diana heel goed kan rijmen. 
- Angela heerlijk fris rook. 
- Zij elke dag twee keer douchte. 
- Willem van plagen houd. 
- Hij de laatste avond Edwin aan tafel plaagde. 
- Edwin toen zout in Willem zijn bier wilde doen. 
- Wij dat allemaal erg leuk vonden. 
- Er in Middelburg een huis is zonder voordeur. 
- De mensen via de deur van hun buren naar binnen moeten. 
- Er ook een woonboot is met de voordeur aan de kant van het water. 
- Je zo snel je visite kwijt raakt. 
- Helga zo blij was met haar houten popjes, dat ze er van moest huilen. 
- Rina en Robert de enige twee waren die op het strand wilde lopen. 
- Zij niet bang waren voor zand tussen hun tenen. 
- Wij een erg leuke week hebben gehad. 
- Zo leuk dat Rina haar koffer niet wilde inpakken. 
- Zij wilde blijven.  
- Wij dat eigenlijk allemaal wel wilde maar helaas kan dat niet. 
- Wij elkaar nu hopelijk met de reünie weer zien. 



 
Nodig: 1 kilo suiker 
  1 centimeter dikke plak roomboter van de rol 
  1 borrelglaasje water 
  1 borrelglaasje azijn 
 
Dit alles doet men in een pan en laten het aan de kook komen. Zover door laten 
koken totdat de azijn er weer uit verdampt is. Een bestanddeel van de azijn verbindt 
zich met de suiker waardoor de babbelaar hard wordt maar de zure smaak moet 
eruit. Bij 130ºC is dit zover en je kunt dit nagaan door een vork door koud water te 
halen, daarna door de suikermassa en als dit draden trekt dan is de azijn verdampt. 
Nu giet men de suikermassa op een van te voren met roomboter ingevette 
marmerenplaat (c.q. tresta, bakblik, enz.) Door de massa te bewerken met een 
handzame schepper af laten koelen tot ±95ºC. Daarna met de handen lucht erin 
trekken om nog beter af te laten koelen. Als de massa enigszins taai begint te 
worden maakt men er ‘strengetjes’ van en met de achterkant van een mes er gleufjes 
in drukken. Even laten liggen en men kan de babbelaars van elkaar tikken. 
 

 

 
Nodig: 1 liter vanillevla 
  1 liter appelmoes 
   Kaneel 
   Zakje rozijnen 
 
Ovenschaal goed invetten. 
Laagje vanille vla zodat de bodem bedekt is, laagje oud brood zonder korstjes, laagje 
appelmoes, rozijntjes, wat kaneel. Dit net zolang herhalen tot de schaal bijna vol is 
afsluiten met vla. 
Het geheel in een voorverwarmde oven van 180ºC zetten totdat de vla 
karamelliseert.  Warm opdienen, restjes zijn koud ook erg lekker. 


