
Familie Geels 
Zeelanderij, Zonnemaire  
 
Theo en Christien Geels hadden al een caravan op een andere camping, maar ze wilden iets meer 
luxe. Met een eigen douche en toilet bijvoorbeeld. Ze vielen als een blok voor een van de nieuwe 
chalets op de Zeelanderij in Zonnemaire.  
 
Theo Geels: “We gingen hier kijken en zagen dat ze bezig waren met de aanleg van een meertje. Dat 
vonden we heel erg leuk. ‘Eens kijken of ze ons hier willen hebben,’ zeiden we gekscherend.” Het stel 
nam een optie en niet snel daarna was de koop beklonken. Het contact met Zeeuwse Chalets vonden 
ze goed. Christien: “Jacolien is van oorsprong schooljuf, net als ik. Daardoor hadden we meteen een 
klik en zaten we op één lijn.” Theo voelde dat ze alle ruimte kregen voor hun eigen keuzes. “Ze 
denken mee en toch zijn ze zeker niet overheersend. We dachten dat we een beetje moeilijk waren, 
maar het kon allemaal. Al onze wensen zijn in het chalet verwerkt.” 
 
Die wensen bestonden onder andere uit een extra raam voor het licht en een breder chalet dan 
standaard. “Dat laatste is met name voor de keuken en de badkamer, zodat je ruimte hebt voor 
handdoeken en dergelijke. Natuurlijk zijn er net als bij een gewoon huis altijd dingen die aangepast 
moeten worden. Het chalet ziet er nu heel goed uit en we voelen ons er thuis,” zegt Christien. Theo 
voelt dat ook zo. “Zoiets is altijd een verrassing hoe het wordt. Het is honderd procent meegevallen, 
we zijn heel tevreden. Het is geworden wat we ervan hadden verwacht en meer nog wel!” 
 
Ook de Zeelanderij als locatie bleek een schot in de roos. Het echtpaar geniet niet alleen van hun 
eigen plekje, maar gaat er ook graag op uit om Schouwen-Duiveland te verkennen. “We fietsen veel, 
genieten van de omgeving; het land en het water,” vertelt Theo opgetogen. Christien: “Wat zo leuk 
was: de buren kwamen ons allemaal welkom heten, dat vonden we erg prettig. Ja, we zitten hier 
goed.”  
  
 
 
 


