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Vliegvakantie naar Fuengirola, Spanje                          
met Frank, Angelica, Frouke, Johan, Piet, 

Jozan, Tineke, Jac en Nicoline 
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Zaterdag 17 juni 

Dat is wel heel vroeg! Tineke, Jac en Nicoline vertrekken om 3 uur 's ochtends uit 

Wageningen en zijn keurig op tijd op Schiphol en alle vakantiegangers gelukkig ook. Dus na 

een eerste kennismaking gaan we al snel richting Incheckbalie in vertrekhal 1. De vader en 

moeder van Jozan lopen ook nog een heel eind mee. Dan alles regelen voor de rolstoelen en 

daarna gaan we richting douane, vriendelijke mensen maar ze willen wel alles controleren. 

Angelica moet zelfs haar schoenen uit en ze vindt het al zo spannend omdat het de eerste 

keer is dat ze gaat vliegen. We lopen gelijk door naar de gate en zijn daar bijna de eerste 

maar dat is heel handig kunnen we eindelijk onze meegenomen boterhammen opeten en we 

zijn dan al snel aan de beurt om het vliegtuig in te gaan.  

 

Het is een rustige vlucht en we hebben mooi uitzicht over Parijs en de Pyreneeën.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Als we geland zijn in Malaga dan moeten we wachten tot iedereen het vliegtuig uit is en 

worden we door drie sterke mannen geholpen om het vliegtuig uit te komen. We hebben 

gelukkig wel een 'slurf' dus we zijn zo beneden om onze koffers op te halen. De laatste koffer 

van Frank staat heel alleen op de band en wordt door Jac 'gevangen'. In de hal staan heel 

veel chauffeurs te wachten met bordjes, gelukkig herkent onze chauffeur ons. Zijn bus staat 

in een hele groot busstation en hij heeft ook nog een aanhanger voor onze koffers.  



 

We rijden in een half uur naar Fuengirola en over de boulevard naar ons hotel: 'Ilunion'.      

De kamers zijn nog niet allemaal klaar dus we maken het ons gemakkelijk in de foyer van het 

hotel, lekkere airco, kunnen we even afkoelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Als we allemaal een kamer hebben gaan we eerst maar eens lunchen want we hebben best 

trek.  

Daarna is het toch echt tijd voor een siësta, sommigen gebruiken die tijd om de koffer uit te 

pakken of doen aan "baywatching" en anderen slapen een paar uurtjes. Na de siësta 

wandelen we de boulevard op en trakteert Jac ons op een ijsje.  

Natuurlijk lopen we ook een stukje langs de zee en sommigen willen daar natuurlijk wel even 

met de voeten in het water!!  



Dan lopen we naar het hotel-restaurant. Daar hebben ze toch lekker eten, moeilijk 

kiezen........ Na het eten is het echt tijd om naar bed te gaan, een beetje vroeg maar als je 

een nacht hebt overgeslagen is dat best fijn slapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 18 juni 

Om 9.30 uur zitten we aan het ontbijt, ook weer in buffetvorm dat is weer smikkelen en 

smullen! Dan gaan we eerst kijken naar de processie die door het stadje loopt, een massale 

communieviering, veel jonge meisjes in witte jurken en jongetjes in matrozenpakjes. Er 

wordt gezongen en er loopt een band voorop die mooie muziek speelt. 

 We overleggen wat we gaan doen en gezamenlijk besluiten we de rest van de ochtend te 

gaan winkelen want er moeten ansichtkaarten en postzegels gekocht worden en hoedjes en 



t- shirts en aanstekers en ga zo nog maar even door. Na het winkelen 'landen' we in een erg 

leuk restaurant om wat te drinken en kaartjes te schrijven. We zitten er zo heerlijk, lekker 

windje en een goede sfeer, we lunchen er ook maar gelijk en we worden steeds joliger! 

 

Dan is het tijd voor de siësta en daarna naar het strand voor wie wil. Vandaag zwemmen we 

met zijn vijven, wie weet worden het er de komende week nog meer.  

 



 

Na het avondeten zitten we beneden op het terras en daar wordt heel veel gelachen, waar 

het over gaat?? och: ..... over soepkippen, mooie Spaanse mannen en vrouwen, wiebelende 

tafels en ga zo nog maar even door.  

 

Om 22.00 zoeken we bijna allemaal onze kamer weer op, slaap lekker!! en tot morgen. 

 



Maandag 19 juni 

We proberen het ontbijtbuffet vanochtend beneden uit. Maar het bevalt niet zo goed, er is 

geen 'live-cooking' en wat nog belangrijker is de koffie en de thee is niet lekker, een andere 

automaat, een wereld van verschil. Morgen toch maar weer boven ontbijten. Na het ontbijt 

gaan we het zwembad met  z'n allen uit proberen, bijna iedereen gaat zwemmen, Frank 

bekijkt het nog even vanaf de kant maar vindt het zonnetje heerlijk. 

 Frouke en Johan gaan andere dingen doen maar zijn weer paraat als we gaan lunchen. Nu 



gaan we als we het hotel uit komen naar links en vinden al na 100 meter een leuke tent. Ze 

verkopen ijs en lekkere sandwiches. Daarna is het tijd voor een siësta. Rond 5 uur wordt het 

buiten weer wat aangenamer, Frank en Nicoline gaan wat inkopen doen, Jac, Angelica en 

Piet gaan zwemmen in de zee en daarna op het strand liggen opdrogen en kletsen. Tineke 

heeft vandaag vooral in de rij bij de balie gestaan omdat we morgen een taxi nodig hebben. 

Voor het eten drinken we een borreltje met nootjes op het terras van het hotel, een rondje 

van Frank en Nicoline. Er staat weer een heerlijk buffet voor ons klaar. Er zijn weinig andere 

gasten in het restaurant dus we kunnen helemaal ons gang gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het diner nog even uitbuiken op het terras van het hotel. De volgende dag blijken er ook 

heel veel muggen op het terras te zijn geweest, Nicoline haar benen zitten onder de bulten, 

ze telt er wel 12.    Raar hoor dat verwacht je toch niet aan zee. 



Dinsdag 20 juni 

Gelukkig, weer op de 1e verdieping ontbijten....heerlijke koffie.  Om 11 uur verzamelen we 

beneden want de taxi zal ons daar ophalen om ons naar het Bio-park te brengen 

Een erg mooi aangelegd park met drie biotopen: Afrika, Azië en Madagaskar en daarin dus 

dieren en planten en bouwwerken die daarbij horen. In Azië lopen we tussen de tempels en 

apen en leguanen. In Madagaskar staat een enorme Baobab, een boom die water spaart in 

zijn binnenste zodat hij goed tegen de droogte kan. (deze is trouwens niet echt dus die staat 

ook nog wel een paar jaar!)  



 

 

We lopen naar de "meet-en-greet" in het park, daar zien we veel dieren van dichtbij, 

vertellen ze erover in het Spaans, da's dan best weer lastig en vliegen de vogels je om de 

oren, vooral Frank vindt dat heel leuk!! 



 

 

 

Hierna zoeken we een plekje om te lunchen en komen nog allerlei bijzondere dieren tegen, 

vleermuizen, een eend met heel veel vissen, een blauwe vogel die opgezet leek maar toch 

bewoog en een gifgroene slang. 



 

 

 

We vinden een terras om te lunchen en omdat Angelica altijd snel klaar is met eten heeft zij 

de tijd om zich te laten schminken, ze wordt een roze kat, haar lievelingskleur. Natuurlijk 

kopen we nog wat leuke souvenirs in het winkeltje bij de uitgang.    

 



 

 

 

 



Met de bus weer naar huis waar we nog even wat voor ons zelf kunnen doen, bij het 

zwembad of op het terras of in de eigen kamer. Na het 

eten moet er ook nog het een en ander geregeld 

worden en we zien elkaar weer op het terras waar we 

koffie drinken en nog een drankje.   

Dan is het weer tijd om naar bed te gaan. 

 



 

Woensdag 21 juni 

Vandaag hebben we  een 'zon-zee en water dag'. We beginnen in het zwembad waar 
vandaag  Frank en Frouke ook te water gaan. Angelica blaast de zwemband van Frank op. 
Dat is wel even heel erg genieten voor Frank want hij heeft al jaren niet meer gezwommen. 
Smaakt naar meer, vrijdag wil hij weer!!  

  



 

We lunchen vandaag aan het strand, een heel druk tentje met heel veel hard sprekende 
Spaanse mensen. Maar waar het druk is, is het eten goed en dat geldt hier ook weer. De 
vissoep van Nicoline is overheerlijk!  

 

De rest van de middag liggen we op ligbedjes met parasol op het strand en ook Frank kan 
mee, speciaal voor hem wordt er een parasol in het zand gezet, naast onze bedden.  



We genieten weer van de zee, deze keer met hoge golven, Jozan en Nicoline gaan samen 
kopje onder. Als ze weer boven komen zegt Jozan, die een grote hap zeewater binnenkreeg: 
"ik mag maar 4 gram zout per dag! We liggen tot 19.00 op onze bedjes, we lezen wat, slapen 
wat, smeren wat,kletsen wat en dan worden we naar huis gestuurd, het strand gaat dicht.  

Deze keer dan maar dineren om 20.00 uur, 19.30 gaan we echt niet halen. Na het eten nog 
even een kop koffie op het terras en dan is iedereen moe, we rollen snel naar onze bedden 
toe..... 

 



Donderdag 22 juni 

De ochtend is vrij. Jac loopt met Piet een heel eind over het strand. Er moeten ook nog wat 

cadeautjes worden gekocht en worden gezwommen in het zwembad. De ochtend vliegt voor 

bij en we lopen met elkaar naar de haven. Onderweg lunchen we bij 'Jabega' daar waren we 

al eerder en dat beviel goed.  

 

 



Dan het laatste stukje naar de haven, daar wacht de dolfijnenboot op ons.  

 

 

Er zijn weinig mensen op de boot, we hebben alle ruimte. Dan worden de trossen los 

gegooid en varen we de haven uit,  recht de zee op, dat kan je ook voelen aan de boot en 

soms komen er zelfs druppels zeewater aan boord. De dolfijnen zijn al gesignaleerd en we 

varen er direct naar toe.  



 

 

.......en dan zien en horen we de eerste dolfijnen, we blijven wel een 1/2 uur in de buurt 

zodat we ze allemaal goed kunnen bekijken. Daar moet de motor wel voor aanblijven, dat is 

jammer want dan hoor je de dolfijnen niet zo goed. 

 



 

Dan is het weer tijd om naar de haven terug te keren. Bij de plaatselijke Chinees drinken we 

een drankje op de behouden vaart en we lopen terug naar ons hotel. Onderweg haken 

steeds meer mensen af want o, wat zijn er toch leuke winkels daar langs de boulevard. Om 

19.30 uur zien we elkaar weer bij het dinerbuffet, lekker weer en we zijn bijna alleen in het 

restaurant dus we kunnen net zo hard lachen en praten als we willen, daar heeft (bijna) 

niemand last van.  



 

Vrijdag 23 juni 

Het laatste ontbijtbuffet, eindelijk eens foto's maken van al die lekkernijen.  

 

Na het eten weer lekker zwemmen en zonnebaden in het zwembad. 

 



 

Frank krijgt steeds meer praatjes in het water hij spettert zelfs Jozan en Angelica nat, dat 

krijgt hij natuurlijk wel dubbel en dwars terug!! 



Vandaag lunchen we wat vroeger dan anders want we gaan in het dorp Tapas eten, dat 

duurt wat langer dan anders. We zitten aan twee tafels en bestellen aan elke tafel wel 20 

gerechtjes, het valt bij iedereen goed in de smaak. 

 

 



Na die lunch is het erg lekker slapen op de bedjes op het strand. De zee is weer rustig dus we 

zwemmen zonder kopje onder te gaan. Jozan leest het eerste deel van haar boek uit en 

Tineke en Angelica zoeken een doosje van de 'Geocach', er zouden er wel twee in de witte 

muur langs het strand verstopt moeten zijn, maar helaas vinden ze niets. 

In het hotel even opfrissen en dan naar de laatste buffetmaaltijd van deze vakantie, de koks 

hebben weer erg hun best gedaan......en wij doen natuurlijk ook ons best............ 

 



Op het terras van het hotel vullen we samen elkaars 'vakantieherinnering' in. Veel lovende 

woorden voor elkaar en toespraken.  Het gaat over: elkaar helpen, luisteren naar elkaar, 

gezelligheid, lachen, grapjes ................................ Een laatste drankje en een toast op de 

vakantie en dan verdwijnen we naar boven om de vakantieherinnering samen met onze 

kleren in de koffer te stoppen, tot morgen! 

 

 



Zaterdag 24 juni 

We worden om 7.40 uur opgehaald, dus te vroeg om nog aan te schuiven voor het 

ontbijtbuffet. Maar er zijn uitgebreide pakketten voor ons klaargemaakt, wachtend op de 

bus beginnen we daar in het hotel al aan. We zwaaien nog even naar het hotel en vertrekken 

naar het vliegveld in Malaga.  

Op het vliegveld van Malaga worden we weer uitstekend geholpen: met z'n allen vooraan in 

de rij voor het inchecken en een extra doorgang bij de douane. We moeten nog wel even 

van instap-gate wisselen maar daar krijgen we weer alle hulp bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We vertrekken met drie kwartier vertraging en ook deze vlucht verloopt weer vlot. En op 

Schiphol wordt Frank door drie sterke dames het vliegtuig uit geholpen. Ook daar maakt 

Frank weer een feestje van!! 

Op Schiphol zijn alle ophalers al aangekomen maar ze staan allemaal ergens anders en 

sommige taxi-chauffeurs willen wel heel graag 'hun vrachtje' hebben. We proberen van 

iedereen afscheid te nemen maar dat lukt niet altijd bij iedereen, dus moeten we het hier 

maar even doen: 

Bedankt Piet, Johan, Frank, Frouke, Jozan en Angelica voor jullie aangename 

gezelschap. Jullie waren een gezellig en vrolijk stel en we hopen jullie terug te 

zien op het Jaarfeest van Tendens op zaterdag 4 november of op een andere 

reis van Tendens. 

Groeten van Jac, Tineke en Nicoline 


