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De Haan, 16 augustus 2005

Wanneer hebt u voor het laatst écht tijd
gemaakt voor uw vrienden en familie?

Sunparks maakt het u gemakkelijk met drie aantrekkelijke vakantiemomenten.

Tijd voor uw kleinkinderen
Samen ravotten, fietsen, zandkastelen bouwen, bowlen, minigolfen, zwemmen, vissen, verhalen ver-

tellen, … Verwen uw kleinkinderen met een verblijf in Sunparks. En verwen uzelf met een heerlijk
moment van samenzijn.

Tijd voor uw vrienden
Samen biljarten, fietsen, muurklimmen, gezellig tafelen, paardrijden, vissen, voetballen, barbecuen,

een avondje doorzakken, … Maak volop plezier met uw vrienden en vriendinnen. U leeft maar een keer.
Beleef het in Sunparks.

Tijd voor uw familie
Samen feesten, lekker eten, tennissen, zwemmen, gezellig bijpraten, voetballen, relaxen, vissen,

musea bezoeken, … Uw familie is het allerbelangrijkste. Geniet van elkaar. Geniet van Sunparks.

Nieuwsgierig?
Kijk snel in de brochure en kies de formule die het best bij u past. Boek vandaag nog uw vakantie.

Geniet ook van de extra voordelen uit ons Voordeelboekje. Surf naar www.sunparks.com. 
Of bel 070/233 235 (B) -  0900 20 20 372 (NL, € 0,45/min.). 

Tot binnenkort,

Sandra Vermeulen,
Sales Manager

PS. Beleef de tijd van uw leven in een van onze vier parken. Voor het geld moet u het niet
laten! Kijk snel in de brochure.

Vanaf
€30pp/pn
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Tijd voor uw kleinkinderen

De Haan, zaterdag
De koffer is volgepropt met strandballen, emmertjes en schop-
jes. Het koetswerk blinkt. Hannelore (4) en Emma (6) zitten vei-
lig op de achterbank. Piet en ik zijn klaar om onze kleinkinderen
eens heerlijk te verwennen. De drukte laat ons maar moeilijk los.
Onderweg nog een resem telefoontjes, dringende zaken die snel
op papier worden gezet, maar het weekend kondigt zich veelbe-
lovend aan. Hoe dichter we de kust naderen, hoe lichter we ons
voelen. De Haan, here we come! In de receptie van het
Sunparks-domein ligt een heel verwenpakket voor ons klaar: de

sleutel van onze vakantievilla (een Kinderparadijs natuurlijk), een handige gids
waar alles instaat over het reilen en zeilen in dit park, ontbijtpassen, lunch- en diner-
bonnen. Ons kunnen ze niks meer maken!
Het regent zachtjes, dus bezoeken we eerst het tropisch zwembad. De kinderen
draaien gewoon dol, overweldigd door het aanbod: een plonsbad, een zachte glij-
baan, de golfmachine die van het zwembad een heuse zee maakt, een bubbelbad,
een waterval, … Ik laat me verleiden tot een klim naar het hoogste punt van de
tobogan, een gesloten megaglijbaan waar water door stroomt. Hallucinant! 
Vanavond hebben we geen babysit nodig. Hannelore en Emma vallen heerlijk moe,
maar voldaan in een diepe slaap. We blijven gewoon in de buurt en genieten van
een intussen prachtige septemberavond. Door de aanplantingen en het riante ter-
rein hebben we geen last van burengeluiden. En daar houden we wel van, zo’n
beetje privacy.

Zondag
Een ontbijttafel met twee kleine kindjes erbij, dat is lang geleden. Piet en ik genie-
ten van elk moment. Het weer is prachtig, niet te warm, niet te koud. We halen de
schopjes en de emmertjes uit de auto en met de kleintjes in de buggy wandelen we
door het duinbos naar zee. En daar maken we het mooiste moment van ons leven
mee: Hannelore die voor het eerst de zee ziet. Die blik in haar oogjes. Dat vergeet
je als oma en opa nooit meer. Daar kan geen pretpark of ballenbad tegenop.

“Die blik in haar oogjes toen ze voor het eerst de zee zag. Onbeschrijfelijk!”

Uit het dagboek van Chris Verschueren, 56 jaar
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Ik zie iemand ravotten met zijn
kleinkinderen. Vrolijk, uitgelaten
en ontspannen. Ik zie een
prachtige vakantievilla, een echt
kinderparadijs. Ik zie blije snoet-
jes de waterglijbaan afroetsjen.
Toe, mogen we nog een keer-
tje? Ik zie een hele familie
samen. Gezellig, lekker tafelen.
Ik zie u met een boekje in een
hoekje, heerlijk rustig na een
dag boordevol plezier… Ziet u
het ook?

NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)B  070 233 235 www.sunparks.com
Boek NU!



Tijd voor uw vrienden

Kempense Meren, zaterdag
Ik geef het toe, in het begin stond ik er een beetje twijfelachtig
tegenover. Ik heb het niet zo op georganiseerde weekendjes. Ik
ga liever mijn eigen gang. Mijn lieve vrouw Mieke noemt me een
stijfkop. Nou ja, ik heb me laten overhalen. Dus daar zitten we
dan: aan de houten tafel-en-bank, samen met onze beste vrien-
den Liese en Bart, genietend van een lekker wijntje, met een sta-
pel lectuur en een set jeux-de-boules. Ons huisje is perfect: alles
is aanwezig, alles heeft zijn plek en toch oogt het allemaal bij-
zonder eenvoudig. Ik sta vol bewondering voor de combinatie-
vondst van barbecue buiten en open haardvuur binnen in één
schoorsteen. De bedden zijn al opgemaakt. De sportfaciliteiten
lonken links en rechts, maar we blijven zo lang praten en kletsen

aan de houten tuintafel dat de sportplannen verhuizen naar de volgende dag. Het
is stil in de Kempense Meren. Het is stil in Sunparks. Voor stadsmussen zoals wij
betekent het een regelrechte zaligheid, slapen in dit schaarstegoed.

Zondag
Uitslapen zou zonde zijn. We zijn vroeg uit de veren en na een heerlijk ontbijt maken
we een lange wandeling door uitgestrekte velden en geurige heidevlakten. De
natuur is ongelofelijk mooi. Na de wandeling frissen we ons op in ons huisje, klaar
voor de volgende activiteit: een relax partijtje minigolf. Mieke wilt hier de rest van
haar leven rondhangen. Aan de eeuwige houten tuintafel vertellen we elkaar dingen
waar anders geen tijd voor is. Het is zo aangenaam, lang aan tafel zitten en wat
meer van elkaar te weten komen. Deze omgeving biedt daar alle ruimte en tijd voor.
Het is ongelofelijk: 24 uur ertussenuit en je voelt je als herboren.

“Ongelofelijk! 24 uur ertussenuit en je voelt je als herboren.”

Uit het dagboek van Peter Van Damme, 51 jaar



Tijd voor uw 
vrienden

Ik zie iemand luieren aan de rand van het zwembad. Ik

zie de zon ondergaan en hoor hartsgeheimen fluiste-

ren. We zijn er altijd voor elkaar. Ik zie lachende gezich-

ten na een spannende tennismatch. Moe maar vol-

daan. Ik zie een tafel boordevol lekkere gerechten in

een sfeervol restaurant. Ik zie een uitgelaten bende.

Kunnen we nog eentje bestellen? Ik zie dat u alweer de

slappe lach krijgt. Ziet u het ook?



Tijd voor uw familie

Vielsalm, zaterdag
Ik heb een heleboel te vieren: de recente verhuizing van mijn
ouders, onze huwelijksverjaardag, mijn eigen verjaardag, het
nieuwe huis van mijn jongste zus, het leven tout court … Het
schitterende aanbod van Sunparks om samen met de familie
een weekendje door te brengen in een van de parken, kwam als
geroepen. Want met een tweede huisje erbij kunnen we de hele
familie inviteren voor een ontspannen vakantiemoment, ver weg
van elke formaliteit.
Vanmorgen bestelden we in de Sunparks-supermarkt (geweldig
wat je daar allemaal vindt!) een barbecue voor de hele bende.

Maar eerst gaan we plezier maken in Aquafun. Met een reuzenhonger storten we
ons daarna op het avondeten en brengen we de ene toast na de andere uit. Ik
geniet van sublieme verjaardagscadeautjes, zelfgemaakte tekeningen en prachtige
boeketten wilde bloemen.

Zondag
Het ontbijt in La Cabane is alweer een onvergetelijk familiemoment. Iedereen geniet
uitgebreid van het buffet met fruitsap, koffie, croissants, muesli, yoghurt, fruit en
dies meer. De kinderen verdwijnen al snel in het aanpalende speelparadijs: een bal-
lenbad, een uitbundig versierd atelier, een bont labyrint en een springkasteel. Wij
duiken met zijn allen nog eens het zwembad in. Vaderlief houdt zich schuil in de
schaduw van het bos en ruimt de resten op van de vorige avond. Hij geniet van de
aanblik van zijn kroost op deze zonovergoten zondag. Dat is ook het fijne aan deze
formule: we zijn allemaal samen en toch doet iedereen waar hij zin in heeft. Er zijn
zoveel mogelijkheden en alles is binnen handbereik. De familie neemt zich unaniem
voor om voortaan een keer per jaar een Sunparks-weekend te boeken. Om samen
te zwemmen en moppen te vertellen bij de barbecue. Ongedwongen en hartelijk.

“Dit doen we vanaf nu een keer per jaar, samen met de hele familie!”

Uit het dagboek van Anne-Marie Segers, 49 jaar
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Ik zie iemand het glas heffen. Speech! Ik zie een lange
tafel en een berg kleurig ingepakte cadeautjes. Waar is
het feestvarken? Ik zie een hoop mensen fietsen door
het bos. De kleinsten voorop met de stafkaart in de
hand. Ik zie iemand kokkerellen in de keuken. Lukt de
spaghettisaus? Ik ruik badschuim. Hup, allemaal in
bed. Ik zie u ontspannen nakeuvelen. Ssjjtt … straks
worden ze wakker… Ziet u het ook?
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