
 

 

 

 

Portugal 2015 



 

Vrijdag 4 september, 

Eindelijk was het zover. Na vele nachten aftellen gaan we eindelijk naar Portugal. We hadden 

afgesproken op schiphol bij de “rood witte” kubus. Tineke was als eerste aanwezig. De 

leiding kwam daarna, en mondjesmaat kwam iedereen tot dat de groep compleet was. 

Nadat we hadden in gecheckt, kwamen we een bekende Nederlander tegen. Dirk Taat (van 

“onderweg naar morgen” & “goudkust”.   

 

Na de nodige knuffels en foto’s gingen we verder richting douane. Iedereen moest in een 

cilinder gaan staan, met de handen omhoog. (zo werd je volledig bekeken… zodat je niets 

vreemds mee nam in het vliegtuig). Het was even spannend toen we opstegen…… wat een 

kracht heeft zo’n vliegtuig als we opstijgen!  

 
 

Na zo’n 3 uur vliegen kregen we nog een rondje van de zaak bij faro. Dit gaf ons een 

gelegenheid, om de mooie lichtjes van Faro nog een keer te bekijken. Het vliegtuig kwam 

met een bons neer en iedereen klapte en bedankte de piloot.  



Even later zaten we in de bus op weg naar ons appartement en daar aangekomen was het 

tijd om te gaan slapen. Welterusten…… en op naar een mooie dag in Portugal. 

 
 

 

Zaterdag 5 september, 

De eerste dag, zijn we vroeg opgestaan om gezellig met z’n allen ons ontbijt te gaan kopen. 

We hadden het appartement verbouwd. We maakte 1 appartement klaar om heerlijk in te 

eten en in het andere appartement, zetten we de banken neer om te genieten van een 

drankje en een borrelhapje.  

             

 

In de middag heeft de helft van onze groep zich laten informeren over de mogelijke 

excursies die er waren, in een Nederlandse kroeg. (Huub vond dat echt apart, een 

Nederlandse kroeg in Portugal) De andere helft, nam een eerste duik in ons (bijna) privé 

zwembad. Het zwembad was echt prachtig! Het water was een beetje fris, maar als je er 

eenmaal doorheen was ging het prima. Het trappetje was een beetje wiebelig, waardoor 

Meinie nog niet helemaal in het water is geweest, maar dat gaat zeker goed komen. 



           

 

In de middag had de groep had zich opgesplitst. Een deel wilde graag winkelen en de andere 

zwemmen en drinken (chips, bier, wijn & cola nuttigen). Het was erg gezellig!  Justin & 

Tineke, wilde graag internet op hun apparaat. En helaas was het niet gratis….. Even gebeld 

met de receptie en het was geregeld. 

Tineke had zich onsterfelijk gemaakt met haar heerlijke “spaghetti ala Tineke”. Na het eten , 

hadden Johan en Henri zich van hun beste kant laten zien…. Ze deden de afwas en niemand 

mocht binnen komen om ze te helpen. Ze hebben erg hun best gedaan en alles was in een 

mum van tijd klaar. Maar dat ze er zo’n herrie bij moesten maken……….dat zingen van 

ze….…… dat hoorde ze 3 straten verderop nog .   

    

 

Johan vond de groep erg gezellig en hij was vandaag erg in de ondersteunende modus. Het is 

een fijne dag en na nog een borreltje met de groep was het tijd om lekker te gaan slapen. 

Welterusten! 

 



Zondag 6 September, 

De volgende ochtend hadden we afgesproken uit te slapen. Iedereen vond dat wel prima, 

het was per slot van rekening vakantie. Nu is het in Portugal een uur eerder… dus je begrijp 

wel dat iedereen het er van nam. Rond 9 uur (10 uur in Nederland) was iedereen wel 

wakker. 

Na een heerlijk ontbijtje, hadden we tijd om te genieten van de zon en het (bijna) privé 

zwembad.  Er werd gedold, gespetterd en ook werden er bommetjes in het water gemaakt. 

Henri was een van de extreemste in het bad. Tjee wat kan hij genieten  van zwemmen! De 

ochtend  was top! Iedereen van de groep heeft genoten van de zon (27 graden) het 

zwembad en elkaar.  

 
Na de heerlijke warme lunch,(Gemma had gehaktballetjes gemaakt die lekker op brood), 

waren) en toen waren we klaar voor de zee.  We liepen langs leuke en gezellige tentjes, en 

na 15 minuten arriveerde we op het strand. We vonden een mooie plek en de groep van 

tendens nam plaats, zoals een grote groep hangjongeren zou doen . Een aantal van ons 

waagde zich in zee….. Alleen de zee was wel een beetje fris…… We hadden snel de conclusie 

getrokken dat de zee  frisser was dan ons zwembad.  

  



 

  

 

Henri & Huub hadden vandaag last van hun ogen gekregen. Het leek wel of dat ze verdrietig 

waren, maar dat was niet zo. Het prikte in hun ogen. Gemma had de dag ervoor last van 

dezelfde symptomen. We denken dat het komt door de droge en zonnige lucht in Portugal. 

Gelukkig was het de dag er na over. 

Op de terugweg, op de uitgaansstrip zoals ze die noemen kwamen we langs een mooie 

kroeg, We hebben daar met iedereen een borreltje gedaan. Nou ja borreltje….. bier / 

raadler,koffie, wijn & coctails, van alles werd er besteld. Heerlijk genieten! 

 
 



Daarna nog even langs de winkeltjes en aansluitend lekker avondeten. Na het avondeten, 

hebben we de hele avond buiten gezeten. Er is gezongen / gedanst en de nodige cola en 

alcohol kwam op tafel. Het was een heerlijke rustige dag. Waarbij we goed zijn bijgekomen 

van de reis. We kijken morgen uit naar een leuke dag, waarbij we de mooiste plekjes van 

West Portugal gaan bekijken. 

Maandag 7 september, 

Vandaag zijn we ontspannen opgestaan. Na het ontbijt is (een deel van de sterke mannen) 

met Koen boodschappen gaan doen. Het belangrijkste wat we kochten is natuurlijk chips en 

drank. We hebben per slot van rekening vakantie. De thuisblijvers zijn gaan zonnen en 

hebben gezwommen in het zwembad. Om 13.00 uur hebben we afgesproken om een 

excursie te gaan maken. De excursie heet “Het beste van het westen”. 

We hebben die middag rondgereden in een middelgrote luxe touringbus. Met lederen 

bekleding en airco. We zijn naar verschillende plekken geweest.  Eerst zijn we in Lagos 

geweest. Daar hebben we gelopen in het oude rustieke gedeelte van de stad. We hebben 

een oude stadsmuur gezien, maar uiteraard, waren de winkeltjes meer in trek.  

  

 



 

Ook zijn we naar de kust geweest, met een heel erg mooi uitzicht tussen de rotsen. Daarna, 

zijn we naar het verste punt van europa gereden, Cabo de Sao Vicente. Dit punt noemde 

men vroeger, “Het einde van de wereld” omdat de vroegere Portugese wel eens waren 

uitgevaren, maar geen ander land meer tegenkwamen met de afstand die de boten toen 

konden maken. Dus voor die mensen leek het toen “Het einde van de wereld”.  

   

We kwamen om 19.00 uur pas terug….. geen tijd meer om eten te koken, dus gingen we met 

de groep lekker een restaurantje opzoeken. De menukaart had heel veel keuzes. Tineke en 

Sjoerd namen lasagne, Marco & Meinie; macaroni, Henri Huub Johan & Koen namen 

biefstuk met friet, Justin koos een lekkere pizza uit en Gemma  een heerlijk kippetje. 

Uiteraard hadden we nog extra frietjes bijbesteld. Want de honger was reuze . Wat was 

het heerlijk…..  



 
 

Sjoerd & Tineke hadden overigens de beste plaatsen en menig vrouw die voorbij kwam werd 

gekeurd en soms aangesproken. Na afloop nog even buiten een sigaretje (hé  Meinie) en 

toen weer terug naar het appartement voor onze gebruikelijke drankje, nootje en wat 

chippies. Het was weer een mooie dag. 

Dinsdag 8 september, 

Vandaag stond in het teken van de “Zoomarine”. Dat is een waterpretpart met dierenshows. 

Maar voor dat we daar naartoe gingen namen een aantal mensen eerst nog even een duik  

in het zwembad. Rond 11.00 uur hebben we de taxi gepakt, richting de Zoomarine. Daar 

aangekomen , hadden we meteen geluk. We konden direct naar de zeeleeuwenshow. 

  



De zeeleeuwenshow, was echt geweldig. Er waren twee mensen (verzorgers) die samen met 

de zeeleeuwen een mooie show gaven. De zeeleeuwen rolde over de grond; gleden over de 

vloer; klapte in hun handen en sprongen in het water. Ze maakte een flink kabaal en deden 

de verzorgers na. Na elk kunstje kregen ze een visje als beloning. Wat waren ze goed! 

Toen ze klaar waren met die show, konden we direct door naar de dolfijnenshow. Het begon 

met een mooie film, waarbij de verzorgers uitlegde hoe de dieren medisch werden verzorgd. 

Ook was er in 2012 een kleine dolfijn geboren in het dolfijnenteam. Een hele mooie film met 

de geboorte van een babydolfijntje.  

En toen begon de dolfijnenshow. Het was echt spectaculair! De dolfijnen sprongen wel 5 

meter hoog toen ze in het bassin doken. Ge-wel-dig. Er waren in totaal 3 verzorgers. En elke 

verzorger gaf aan twee dolfijnen instructies.   

  

Dit is wat de dolfijn allemaal deden, verteld door de groep: 

 Springen (5 meter hoog) (Huub) 

 Maakte samen met de verzorgers rondjes in het water. (Henri) 

 Ze gooiden de verzorgers heel hoog in de lucht. (Meinie) 

 Maakten een salto boven het water. (Justin) 

 Met hun staart schoten ze verschillende ballen in het publiek. (Justin) 

 Duwde de verzorgers hard in het water vooruit. (Johan) 

 Ze liepen als het ware op het water door snel met hun staart te slaan. (Tineke) 

 Sjoerd zat naast een lekker Portugese vrouw (aldus Sjoerd, maar dat had niets met de 

dolfijnenshow te maken:-) 

 De dolfijnen zwaaide met hun staart naar het publiek. (Sjoerd) 

 En er stond een verzorger te surfen op een dolfijn. (Sjoerd) 

 En ook danste de dolfijnen samen tegen elkaar aan terwijl ze op het “water liepen“.          

Na de twee mooie shows was het tijd voor een ander soort waterpret…….. er was keus voor 

iedereen. Er waren bootjes in een soort van glijbaan, waarbij je erg hard naar beneden ging. 

We hoorde Henri van 3 km afstand lachen, omdat het zo super hard ging. Justin vond het 



ook heel gaaf om naar beneden te glijden. Net zo gaaf als in een in de jaguar (auto) zitten. 

Ook hebben de heren samen met Koen in een wildwaterbaan gezeten. Het leek op de 

piranha van de Efteling. 

 

 

 
 

Sjoerd is van de “bootjes glijbaan” gegaan en heeft in het golfzwembad gezeten. De  andere 

glijbanen die er waren heeft hij ook getrotseerd.  Wat ging ie hard!    

Meinie heeft een duik genomen in het grote bad. Die was iets rustiger, maar ook een hele 

belevenis. Johan, dook in hetzelfde bad en de rest van zijn tijd lag hij lekker in het zonnetje. 

Marco en Huub hebben genoten van de zon, een heerlijk biertje gedronken en keken naar 

alle mooie vrouwen die voorbij kwamen. 

piranha Bootjes glijbaan Twee snelle glijbanen 



  

 

 

Tineke had behoefte aan wat eten…… lekker twee cola, chips, fruitsalade en daarna gezellig 

met Gemma en Henri in het reuzenrad. 

               

 

 



De tijd vloog voorbij en om 17.15 uur vertrokken we weer met de taxi naar het appartement. 

Tineke maakte zich weer onsterfelijk door te koken. We kregen kipkerrie met rijst. Mjammie 

het was heerlijk! Dank je wel Tineke!  

Marco heeft de hele berg afgedroogd, die Gemma had afgewassen, Meinie heeft de vloer en 

tafels gedaan, alles was weer keurig! Wat een team! 

Daarna gingen we weer gezellig buiten zitten onder het genot van een drankje en een 

knabbeltje. Het was een drukke maar onvergetelijke dag. Morgen vroeg op, want we gaan 

naar een zigeunermarkt. 

Woensdag 9 september, 

Vandaag, waren we vroeg opgestaan. Meinie & Tineke waren al om 6.30 uur wakker. Tineke 

had haar alarm gezet en Meinie dacht dat het brandalarm afging :-) In het andere 

appartement, werden we wakker getrommeld door Justin. Hij riep het team bij elkaar voor 

het ontbijt, wat al weer klaar stond. Dat verzorgen, kan je Gemma wel toevertrouwen. 

 

   

Na het ontbijt, kropen we met zijn alle de taxi in, op weg naar de zigeunermarkt in Quarteira. 

Het was een 40 minuutjes rijden, met heerlijke muziek op de achtergrond.  

Daar aangekomen, splitsen we op in twee groepen. Huub, Henri, Johan & Justin gingen met 

Koen mee en Marco, Tineke, Meinie & Sjoerd gingen met Gemma mee. Het was erg druk en 

er waren veel kraampjes met heel, heel, heel veel dingen. Enkele zigeuners, schreeuwde als 

marktlieden. Wat keken we onze ogen uit! 

Iedereen heeft wel iets gekocht op de markt.  

 Justin, enkele Adidas T-shirts en een leuke “you tube” T-shirt. 



 Meinie heeft twee roze tassen gekocht en slippers. 

 Huub, een poloshirt. 

  Tineke Shirt, broek, armbanden & twee sleutelhangers. 

 Johan een Adidas tenue?? En een mooie geruite blouse. 

 Henri, liet ter plekke een armbandje maken met zijn naam, in de kleuren van FC 

Utrecht. 

 Marco, heeft een koptelefoon een ketting met een haaientand en 2 T-shirts gekocht. 

 Sjoerd, heeft een badlaken en kussen van Portugal.  

 En Gemma een rok. 

We hadden nog wat tijd over en onze buikjes begonnen te rammelen. Koen kocht voor de 

gehele groep, drinken en een soort van gefrituurde staven die gevuld waren met chocolade 

of aardbeienjam. Ze waren vet, maar wel lekker :-)  

Om 13.00 uur namen we de taxi weer. En eenmaal terug bij het appartement was het tijd 

voor de lunch. Gemma had ons getrakteerd  op heerlijke gebakken ei op boterhammen. Na 

de lunch was het tijd om te relaxen, want we hadden een paar drukke dagen achter de rug. 

De één ging even lekker op bed liggen en de andere ging lekker in ons zwembad zwemmen. 

Een colaatje / biertje en chipjes….. en wachten op het avondeten. Wederom had Tineke een 

onvergetelijke maaltijd voor ons gemaakt (macaroni met gehakt en ham). Johan had goed 

geholpen met snijden en rond een uur 19.30 schoven we weer gezellig aan tafel voor een 

heerlijke maaltijd. 

Deze avond, hadden we vrijaf. En we hielden een discovond. Koen had internet op zijn 

telefoon…en iedereen mocht zijn eigen verzoeknummer indienen. We legde de telefoon van 

Koen op de versterker van Johan en iedereen kwam aan bod. 

 Marco wilde graag Bony M, Daddy Coul 

 Meinie wilde graag Jannes, ik wil je elke dag een beetje meer. 

 Tineke wilde Frederique spigt, het land 

 Gemma, wilde graag Nick en Simon, een nieuwe dag 

 Johan, wilde ook Nick & Simon, een spaanse duif. 

 Huub wilde Jan Smit, als de morgen is gekomen. 

 Henni, wilde Marco Borsato, Vandaag is rood. 

 Sjoerd, wilde Marco Borsato, Binnen 

 Justin, wilde Rob Stuward & Stevie Wonder, its a wonderfull world. 

 Koen wilde Savage Garden, I believe.  



  

 

 Morgen een rustige dag en kijkende naar de reacties, heeft iedereen daar wel zin in. We 

hebben de afgelopen dagen drukke dagen en vele indrukken gehad. Prima om een dagje 

helemaal niets te doen. Nou ja niets….zwemmen zonnen en heerlijk genieten…..    

Donderdag 10 september, 

Deze dag zijn we heerlijk rustig begonnen. De ochtend heerlijk ontbeten om vervolgens 

heerlijk in de zon te gaan liggen.  Niet alleen hebben we van de zon genoten. We hebben 

ook gezwommen en elkaar in het zwembad gegooid.  

Zelfs Gemma en Meinie hebben heerlijk gezwommen. Het was een relaxte en heerlijke 

ochtend. Na de lunch, heeft de groep zich opgesplitst. Want een gedeelte wilde nog erg 

graag winkelen. En dat hebben ze uiteraard gedaan.  

Pfff, wat was het heet in de winkelstraat en in de kleine winkeltjes. Nog even naar de 

supermarkt en dan weer snel naar huis, om in het zwembad te springen…… weer heerlijk 

koel! 

Toen een heerlijk ijsje gegeten en ons mentaal klaargemaakt om te gaan uit eten.  

We zijn met de totale groep gaan uit eten in het “Holland house” de keuze op de menukaart 

van ruim, dus voor iedereen wat wils.   

Vooraf hebben heerlijk stokbrood genomen met kruidenboter…. 

 Henri heeft een heerlijke wienerschnitzel met friet op en als toetje een ijsje. 

 Tineke heeft shoarma met een broodje en friet op, en daarna en heerlijk ijsje. 

 Meinie had zich bedacht. Eerst wilde ze een wienerschnitzel, maar ging uiteindelijk 

toch voor de twee frikadellen met friet en vervolgens een appeltaart. 

 Huub, nam een wienerschnitzel met friet en een heerlijk ijsje na. 

 Gemma had een visje besteld die op haar tong smolt en een appeltaart na. 

 Marco had een frikadel en een kroket met een heerlijke friet pindasaus. En een ijsje 

na…. maar zonder slagroom . 

 Justin, had shoarma met een broodje, sla en frietjes. En een heerlijk ijsje na. 



 Johan, tja Johan wilde veel… maar uiteindelijk nam hij friet met twee frikadellen 

speciaal. En bij zijn frietjes kwam mayonaise; appelmoes; curry en uitjes. Hij had geen 

sla besteld, maar kreeg dat toch. Dus at hij dat niet op…… Johan na een ijsje na. 

 Sjoerd, hij nam een heerlijke lasagne, wat was hij aan het smullen. Na de lasagne had 

hij een ijsje als toetje. 

 Koen had een vleesspies met frietjes en een appeltaartje na. 

 
 

Tjee, wat was dat gezellig! Marco, Johan en Justin hebben nog een speech gehouden en 

verteld, dat ze enorm genoten hadden. Ook hebben ze de groep en de leiding bedankt voor 

de geweldige vakantie.  

Toen op naar huis om gezellig nog even met de groep een borreltje te doen. En toen was het 

alweer de laatste avond in ons bedje……. Jammer morgen gaan we weer naar huis. 

Vrijdag 11 september, 

Vandaag gaan we naar huis, maar we hebben de bus pas rond een uur of zes in de avond. 

Voldoende tijd om nog de laatste dingen te doen. We moesten om 11.00 uur uitchecken, 

maar we mochten van de eigenaars gebruik maken van twee huisjes. Dus alle koffers 

inpakken en op de slaapkamers gezet. Zodat we nog heerlijk konden genieten. In de ochtend 

heeft Henri samen met Gemma nog even een ommetje gemaakt.  



En in de middag, hebben we met de groep overlegd. Sommige wilde lekker bij het huisje 

blijven, om te genieten van het zwembad en de zon. Andere wilde nog met het treintje, 

richting het oude centrum (uiteraard weer even shoppen) en weer andere wilde niet naar 

het oude centrum maar wel even de aller aller aller laatste dingen kopen.   

Het geluk, is dat je dan met twee groepen bent en met meerdere begeleiding. Iedereen 

kwam dus aan zijn of haar trekken. Er is gezwommen; bommetjes gemaakt (door Justin en 

Johan) in het zwembad; geshopt en in het treintje gezeten. En zo tikte de tijd door…… nou ja 

tussendoor nog even een ijsje gegeten 4 zakken chips (opgemaakt) bier en cola gedronken. 

 
 

Om 18.10 kwam de bus en reden we richting Faro(het vliegveld). Na het inchecken, hebben 

we een heerlijke hamburgermenu’s gegeten en moesten we ons haasten om nog op tijd in 

het vliegtuig te kunnen. Wat is de tijd toch omgevlogen. 

Koen was in het vliegtuig nog alle foto’s aan het verzamelen, om bij terugkomst in Nederland 

nog een mooie compilatie voor iedereen te kunnen maken. Sjoerd kreeg het nog voor elkaar 

dat we de cockpit mochten fotograferen. 



 
 

 

Aangekomen op schiphol, hadden we een mooi ontvangst van de mensen die ons kwamen 

ophalen. We hebben ook nog Umberto Tan gezien,  En velen zijn met hem op de foto 

gegaan. Daarna vervolgde ieder zijn eigen weg…..en zo kwam er een einde aan een 

onvergetelijke vakantie….. 

Wie weet tot een volgende keer….. Maar als het aan Gemma & Koen ligt gaan we elkaar 

zeker nog een keer ontmoeten……! 

Namens Tendensvakanties bedankt! 

   



   

                      
 

 

Gemma Jansen & 

Koen Morlog 
   

Meinie lag al heerlijk op 

een oor, dus daar hebben 

we helaas geen foto was. 

Meinie, een dikke kus 

van ons! XXX 


