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4 en 5
maart

O tempo, het
weer...

Veel wind en
soms wat zon

Brunchen bij Arnold en Syl op het deck

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl en Patrick

Frisse maar gezellige eerste dag in Portugal!

Op zondagavond kwamen Anne, Job, Marieke en Patricia aan bij het Hostel in
Valkenswaard, waar begeleider Patrick hen al op zat te wachten. Iedereen met z'n
wandelschoenen aan, want daarvoor gaan we een week naar Portugal toe! Na het
afscheid van de ouders en wegbrengers hebben we de bagage even gecheckt en

daarna hebben we wat gedronken in de bar. Een Radler, wijntjes, een baco en zelfs
een La Trappe stonden op tafel. Iedereen houdt wel van een lekker drankje! We
hebben even met Arnold en Syl gebeld in Portugal en daarna zijn we naar onze

slaapzaal vertrokken voor een zeer onrustig en kort nachtje min of meer slapen...
Uitrusten was een beter woord! Om 4 uur ging de wekker, ontbijtpakketjes ophalen

en hop hop de auto in naar het vliegveld. Gelukkig hadden we deze keer een
spoedige vlucht en kwamen we zelfs te vroeg aan op Faro, waar Arnold en Syl ons
al stonden op te wachten. Eenmaal op de camping in Alvor werden we ontvangen
op het deck bij de camper met koffie, verse jus en een lekkere lunch. En met een
Pastel de Nata, een echte Portugese lekkernij! Om even bij te komen van onze

korte nacht zijn we daarna even naar de huisjes gegaan (dezelfde als vorig jaar, dat
is makkelijk...). Bagage uitpakken en even op bed liggen, heerlijk! Job ging even
naar de supermarkt voor een flesje Medronho. Patricia veegde ondertussen alle

blaadjes uit hun huisje, die waaiden er steeds in door de wind!

O prato do dia
Uit eten bij
restaurant

Horta met een
traditionele
Portugese

kaart

's Middags zijn we door het dorp gelopen naar het strand. De
afgelopen week heeft het hier flink gestormd, dus er was heel
veel zand weg, wat een raar gezicht! Vlakbij de rotsen hebben

we bij een strandtent wat gedronken. We hadden leuke
gesprekken over van alles. Marieke vertelde over haar

toneellessen en Anne lachte zich een ongeluk om alle grappen
die gemaakt werden. Toen weer terug (met flinke tegenwind!)

naar de camping, waar we even bij de bar wat zijn wezen
drinken. Barman Melvin herkende ons nog, leuk! Er werd een

soort balletles gegeven in de bar, daar moesten we stiekem erg
om lachen... Vóór het eten hadden we nog even tijd voor

onszelf. 's Avonds aten we bij Horta, bekend van vorig jaar. Het
is wel een eindje lopen, maar dan krijg je ook lekker eten! Met
een toetje als afsluiting gingen we tevreden weer naar huis!

Piadas ofwel grapjes...
Die is 9 maanden zwanger, 
net als een banaan

Daar achter klappen die 
rotsen ook zo mooi op de 
golven

Eau de kontlogne

Twee trappen naar beneden.
Nee naar boven. Nee, geen 
kortsluiting maken!

Je neemt 'm mee maar je 
hebt er niks aan

Uit eten bij Horta

Marieke probeert als
eerste de nieuwe

poncho
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Bergbeklimmen op de kliffen en bezoek aan Carvoeiro

Gelukkig hadden we vandaag veel minder wind dan gisteren, dan wandelt toch een
stuk lekkerder. Na een lekker ontbijt in het mannenhuisje gingen we met de auto's
naar Benagil voor een mooie kliffenwandeling. Over de hoge rotsen liepen we naar
Marinha Beach. Dat stukje van de wandeling is maar 2 kilometer, maar we hebben
er wel anderhalf uur over gedaan, omdat er zoveel moois te zien was onderweg.
Prachtige uitzichten over de zee, doorkijkjes op mooie baaitjes, grote “sinkholes”

met (gelukkig!) hekken er omheen om te voorkomen dat we over de rand
kukelden... In die gaten zie je 50 meter lager de zee en zelfs strandjes die je alleen

maar per boot kunt bereiken. Dit stukje kust wordt heel vaak gebruikt voor de
promotiefoto's van de Algarve, het was net alsof we in een reclame van Tui

rondliepen! Net na Marinha Beach zijn we het binnenland ingedraaid om via een
mooie route tussen de Portugese mooie huisjes en tuinen weer terug te keren naar
Benagil. Op een heel rustig kruispunt in the middle of nowhere hebben we geluncht
en nog even een grote slak gered, die de weg wilde oversteken. We kwamen allerlei
vreemde cactussen en planten tegen en we hebben zelfs cactusfruit gezien. Maar
die zitten zo vol met stekels dat we ze maar niet aangeraakt hebben! Op het einde
van de route kregen we toch nog een steil stuk klimmen, Patricia en Marieke liepen

stoer voorop de berg op!

A jantar, het
avondeten...
Vis, vlees of
kalkoen met

frietjes en sla
met een

lekker toetje

O tempo, het
weer...

Geen wind,
beetje regen

Op de kliffen bij Benagil

Na al onze bergbeklim-acties van vandaag (we leken wel een
stel berggeiten!) begonnen we onze spieren wel te voelen.

Gelukkig was toen de wandeling bijna ten einde en konden we
in de auto's uitrusten! Als afsluiting hebben we in Carvoeiro aan

het strand een terrasje gepakt en daar hebben we ook even
ansichtkaartjes gekocht. Job vond eindelijk een Portugese vlag

voor een vriend van hem, daar had ie vorig jaar ook al naar
gezocht. Terug op de camping hebben we de kaartjes

geschreven en even lekker gedoucht. In de bar bij Melvin
gingen we een drankje halen en om 7 uur zijn we naar

restaurant Panda gelopen voor het avondeten. Anne had daar
het hoogste woord, die komt helemaal los! Gelukkig betaalde

Syl de rekening en hoefden we niet af te wassen! Na een
lekkere bica (koffie!) zijn we heerlijk gaan slapen...

Patricia wijst ons de weg
met de rood-gele pijlen

Piadas ofwel grapjes...
Ik heb tomaatjes 
aangevraagd

Hoe heet het hier nou ook 
alweer. Het zuigende 
varken???

Ja dat toetje van gisteren, 
die boomschors

We doen hier aan 
wildwandelen

Het houdt niet op, niet 
vanzelf

Terrasje in Carvoeiro
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Strand, rivier en bergen en bezoek aan Ponte da Piedade

Met de radio's in de auto's hard aan op een jaren 80-station zijn we vanmorgen hard
meezingend naar het strand Meia Praia bij Lagos gereden voor onze derde

wandeldag. Er stond een stevig windje maar gelukkig was het droog, de poncho's
konden nog even in de tassen blijven zitten! Op het strand begonnen we de tocht
met een bica op het terras en daarna gingen we tegen de wind in over het strand
richting de pier. Je kon goed zien hoeveel zand er weg is geslagen vorige week

door de storm! Via een dam die op twee plekken behoorlijk ingestort bleek te zijn
(dat werd dus toch weer bergbeklimmen, maar gelukkig worden we daar steeds
handiger in, zelfs Job vindt het minder eng!) zijn we langs de oesterkwekerijen

gelopen. Leuk om te zien hoe dat werkt met al die oesterbedjes op de bodem van
de rivier en we hadden een prachtig uitzicht op de Lagoon. Na een stop om een
broodje te eten (naast een alsmaar blaffende hond, die heeft nu vast last van zijn
stembanden!) liepen we langs een viskwekerij met een heleboel grote vissen in
grote vijvers. Het spoor over en daarna moesten we een stukje klimmen. Tussen

allerlei mooie villa's liepen we de berg op, waar we prachtig uit konden kijken over
de omgeving. En gelukkig was het nog steeds droog! Pas helemaal aan het einde

van onze wandeling begon het wat te spetteren, het geluk is met de dommen zullen
we maar zeggen!

A jantar, het
avondeten...

Heerlijke
bereide vis,
vlees of kip
met frietjes,

rijst en salade

O tempo, het
weer...

Eerst droog, later
flinke regen

Poseren in de regen

Om de middag mooi af te sluiten zijn we nog even doorgereden
naar Ponte da Piedade. Dat is een uitstekende klifpunt in

Lagos, waar je met een trap helemaal kunt afdalen tot
zeeniveau. Marieke en Patricia sjouwden zonder moeite alle

treden af om het uitzicht te bewonderen en natuurlijk een paar
foto's te maken. Ook Anne durfde het aan, met een beetje
aansporing van Patrick. Toen we weer boven kwamen was
iedereen zeiknat van de ondertussen stromende regen, dus

hebben we in een cafeetje wat gedronken. Toen terug naar de
camping om even lekker warm te douchen! Om 7 uur werden

we door Arnold en Syl met de auto's naar restaurant Mula
Cheia gebracht voor een heerlijke avondmaaltijd. En een goed
glas wijn en een lekker toetje of bica. Ondanks de regen was

het toch een ontzettend leuke dag vandaag!!!

Wat een steile en lange
trap naar Ponte da

Piedade!

Piadas ofwel grapjes...
Amen. Nee, twee men en 1 
woman

Ik kan heel goed mensen 
begeleiden, ik heb niet voor 
niks zo'n mooie man laten 
maken.

Dan gaan we een kroes 
doen. Nee joh, dat is veel te 
tam!

We moeten nog even 
inwaaien

Klauteren over de ingestorte dijk
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Wandeling bij de rivier van Silves en bezoek kasteel

Nou onze regenponcho's kwamen vandaag wel goed van pas... We vertrokken in de
stromende regen met de auto's naar Silves, een mooi vestingstadje in de bergen.

Gelukkig werd het toen we onze wandeling begonnen langzaamaan wat droger! We
liepen over de Romaanse brug en vervolgden onze weg langs de rivier de Arade.

Wat een prachtig stukje Portugal is dat! Heel veel ooievaars en zilverreigers hebben
we gezien, vooral Anne vond dat super mooi. Ineens zagen we een aalscholver

liggen op de oever, die verstrikt zat in een visnet. Syl deed een heldhaftige poging
het beest te bevrijden met haar zakmes. Ze zakte tot haar enkels in de blubber en
het beest beet gemeen om zich heen. Helaas kreeg ze 'm niet los. Iedereen hielp

vervolgens mee met het verbinden van Syl's vingers, we leken wel een EHBO-
ploeg! Job zong een Requiem voor de vogel als eerbetoon! De route liep verder
langs een super de luxe hotel en over een berg met prachtige vergezichten weer

terug richting Silves. Het was wel een beetje poncho-aan-poncho-uit-weer. Gelukkig
was het helemaal niet koud! Eenmaal weer in Silves zijn we via allerlei super steile

straatjes naar het beroemde kasteel gelopen. Dat is al hartstikke oud en is in de
jaren '30 volledig gerestaureerd. Heel mooi om te zien, we voelden ons net ridders
en jonkvrouwen! In het oude waterbassin zong Job een stuk opera en Mahler en de

akoestiek was er fantastisch, alsof we in de kerk waren...   

A jantar, het
avondeten...
Heerlijke

pizza of pasta
of lasagne bij

Italiaan
Dalvino!

O tempo, het
weer...

Regen, zon,
regen, zon...

Wat een leuke versieringen in deze boom
bij de rivier!

Er kwamen later allerlei mensen naar hem toe om hem te
complimenteren! Op de weg terug naar de auto's moesten we

voorzichtig lopen op de gladde keitjes. Gelukkig heeft Marieke veel
ervaring met wandelen in de bergen, dus die gaf het goeie

voorbeeld! Eenmaal weer op de camping hebben we gedoucht en
daarna zijn we wat gaan drinken bij Melvin. Anne en Patricia

maakten een praatje met Peter en Ekelien, vrienden van Arnold en
Syl, die kenden ze nog van vorige jaren. Dat was gezellig! Om 7

uur verzamelden we bij de ingang van de camping om te gaan uit
eten bij Dalvino, daar is het altijd leuk. Het eten was heerlijk en

omdat het Internationale Vrouwendag was, kregen alle dames een
mooie bloem bij het afscheid. Na een kleine verdwaalactie op de

terugweg (waar is de Tom Tom als je 'm nodig hebt???) hebben we
nog 1 drankje gedaan in de bar en daarna ging iedereen moe maar

voldaan naar bed toe!

Proost Anne!

Piadas ofwel grapjes...
Jij krijgt de baard in de keel 
en ik krijg last van 
stemmenwisselingen

Jij wordt de inhoud van een 
Grolsch-beugelfles dit jaar

Er kruipen allemaal 
spinnetjes in je afscheiding

Ik heb te weinig kauwvlak 
voor de lunch

Ik ben in blije verwachting Het uitzicht bewonderen vanaf het kasteel in
Silves

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl en Patrick
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Relax-dag, excursie naar de kurkfabriek en naar de bar

Halverwege de week moeten we natuurlijk ook even een dagje lekker rustig aan
doen, want dat hoort ook bij de vakantie! Dus begonnen we de dag vandaag met
uitslapen, heerlijk! Rond half 11 kregen we een uitgebreid ontbijt met croissantjes,
tomaat en gekookte eitjes. De rest van de ochtend hebben we doorgebracht met
nog even een tukje doen en kaartjes schrijven. Om half 1 stonden de auto's klaar
om ons naar São Bras te brengen, want we hadden een excursie geboekt bij de
kurkfabriek. Kurk is het grootste nationale product en er wordt echt van alles van

gemaakt. We kregen eerst uitleg over hoe de kurk geoogst wordt en hoe het
behandeld wordt. Alle uitleg ging in het Engels, maar we konden het toch best goed

volgen. Zelfs Patricia verstond er een boel van, super knap! We mochten allerlei
stukken kurk voelen en er werden ook een aantal verschillende kurken van flessen
wijn en champagne doorgegeven. Dat vond Job natuurlijk super interessant! Na de

uitleg kregen we een rondleiding door de fabriek. Anne vond dat fantastisch, die
heeft alles heel goed staan bekijken en ook gevoeld! Marieke maakte overal foto's
van, als bewijsmateriaal voor thuis. Iedereen vond het heel leuk om te zien hoe dat
nou allemaal gaat met die kurk. We zijn nu echte kurk-experts! Na nog een kijkje in
het winkeltje zijn we weer terug gereden naar Alvor, waar we Arnold alles konden

vertellen over onze dag.

A jantar, het
avondeten...

Tonijnburgers,
salade en
puree van

zoete
aardappel

O tempo, het
weer...

Een boel regen
en wind...

Dit maken ze in de kurkfabriek

Na een drankje in de bar bij Melvin werden we om 7 uur
verwacht op het deck bij Arnold en Syl. Arnold had zelf

tonijnburgers gemaakt, die we gebakken hebben op een
zelfgemaakte fornuis-kachel in de tent. We kregen er een

heerlijke puree bij en salade en als afsluiting ijs met rood fruit.
Genieten! Daarna was het natuurlijk tijd voor de afwas en die
was zomaar klaar, wat een tempo hadden we erin zitten... We
waren nog niet echt moe, dus toen zijn we nog even naar de

bar gegaan, waar de wekelijkse pubquiz bezig was. We deden
ons best om de vragen te verstaan, maar de akoestiek maakte
dat een beetje moeilijk. Dan maar lekker kletsen en kijken naar
de darters. Rond half 11 begon iedereen toch een beetje in te
storten, dus zijn we naar onze huisjes terug gegaan om een

nachtje heerlijk te slapen...

Afwassen na het eten

Het deck ziet er mooi uit
met al die lampjes!

Piadas ofwel grapjes...
Vroeger deden ze hier 
kerkdiensten om te bidden 
voor een behouden 
terugkeer. Oh leuk. Vandaag 
heb je een blauwe trui aan!

Niemand zei dat het leuk 
ging worden

Oeh Maria Susanna!

Ik heb last van 
mondscheetjes

Die kauwgom is net 
neusspray!

Gezelligheid kent geen tijd...

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl en Patrick
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Dagje naar Sagres een groot succes!

Eindelijk, vandaag scheen de zon, wat waren we daar aan toe! Na een lekker
ontbijtje vertrokken we met de auto's naar Sagres, de meest zuidwestelijke punt van
Europa. Vroeger dachten mensen dat daar de wereld eindigde, en zo ziet het er ook

uit. Onze route liep dwars door Sagres heen naar de landpunt met 60 meter hoge
kliffen die loodrecht naar beneden in zee storten. Op de klif staat een fort (het

Fortaleza) en een mooi kerkje, waar vroeger gebeden werd om een veilige
thuiskomst voor de zeevaarders. Er stonden flinke golven en die sloegen kapot

tegen de rotsen. Dat leverde spectaculaire plaatjes op en we werden zelfs nat van
het opspattende zeewater! Anne bleef maar “Zooo!” roepen elke keer als er weer
een golf 60 meter hoog kwam! Midden op de klif stond een vreemd labyrint, een
soort doolhofje. In het midden daarvan zit een gat wat in verbinding staat met de

zee eronder. Je staat daar op een rooster boven dat gat en elke keer als er een golf
omhoog komt waai je bijna weg. En een herrie dat het maakte! Alle t-shirts en alle

haren vlogen omhoog, dat was leuk voor de foto's en filmpjes! Bij Job leek het alsof
zijn shirt te klein was, maar dat kwam echt door de wind! We bekeken nog even een

hele oude zonnewijzer (of was het nou een speelveld voor één of andere
ouderwetse sport uit de oudheid???) en daarna verlieten we het Fortaleza weer om

onze wandeling te vervolgen naar de volgende klif.

A jantar, het
avondeten...
Engels eten:
burgers met

friet en salade
en koffie na,

lekker!

O tempo, het
weer...

Eindelijk zon,
heerlijk!

De golven kwamen wel heel hoog!

Via allerlei mooie paadjes en langs een hotel met een prachtig
uitzicht liepen we naar de plek waar men vroeger van dacht dat
de goden er bij elkaar kwamen. We moesten wel even lenig zijn
om onder het hek door te komen, Marieke maakte er een mooie

gym-oefening van! Helemaal aan het einde van onze tocht
hebben we een tijdje op wat rotsblokken zitten uitrusten en
gewoon zitten genieten van het uitzicht op de vissershaven.
Wat een mooi moment was dat! Als afsluiting gingen we wat
drinken op een terrasje en Patricia nam lekker een wijntje.

Groot gelijk! Eenmaal weer terug op de camping konden we
eindelijk een keer op het terras zitten bij Melvin, in de zon!

Iedereen is lekker verkleurd vandaag! Als avondeten hadden
we kip- of hamburgers met friet en sla bij Melvin in de bar.

Engels eten deze keer dus, helemaal prima!

Job klautert onder het
hek door...

Ons setje Syl en Patje!

Piadas ofwel grapjes...
Wat heb je nou van mij 
geleerd deze week?

We zijn wel dappere dono's

Jij bent lui als moe

Niet alleen maar schijfjes, 
mijn reet is geen sjoelbak!

De Spring alcoholidays

Het is allemaal overmacht

We doen hier aan struweel-
wandelen Wat een wind en kabaal in O Voz Do Mar, de

stem van de zee!

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl en Patrick
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Laatste dag wandelen, luxe lunch en gezellige laatste avond

Gelukkig was het vanmorgen weer droog en we hadden zelfs wat zon erbij, fijn voor
de laatste dag! Na het ontbijt (dat ging snel want we hoefden geen lunchpakketjes
te maken!) zijn we vanaf de camping een wandeling gaan maken. Eerst een stukje
langs de weg en daarna richting de riviermonding van Alvor. Ons doel van vandaag
was het spotten van flamingo's en dat lukte meteen in het begin van de tocht, nog

vóór de stuw. Wat een mooi gezicht was dat, die tropische vogels! Na de stuw
gingen we de dijk op. Helaas was het daar zó ontzettend modderig door alle regen
van deze week, dat ons wandeltempo niet heel hoog lag. Job vond het allemaal wat
spannend al die glibberige modder, dus die heeft de hele tocht hand in hand met Syl
gelopen. Dat doen we normaal nooit! Patricia en Marieke liepen zoals altijd voorop,
die zijn echt niet bang! Onderweg kwamen we midden op het pad een kudde koeien
tegen, maar die waren gelukkig banger voor ons dan wij voor hun. Helaas werd het
pad steeds meer onbegaanbaar door de modder, we stonden tot boven onze enkels

in de drek. Daarom hebben we de verstandige beslissing gemaakt om terug te
gaan. En nu bewaren we deze wandeling gewoon voor volgend jaar! Rond 12 uur
waren we terug op de camping, waar Pat en Syl onze wandelschoenen hebben
schoon gemaakt. Even andere kleren aan en daarna gingen we naar Martin's

Kulinarium, een Duits restaurant in Carvoeiro, voor de lunch.

A jantar, het
avondeten...

Een luxe lunch
en 's avonds

soep met
brood bij

Arnold en Syl

O tempo, het
weer...

Zonnetje en
veel wind

Flamingo's gezien!!!

Het eten was echt heerlijk, wat hebben we zitten genieten! Bij
Anne sloeg de vermoeidheid toe, die viel bijna in slaap boven
haar bord... Na nog een kopje koffie of thee gingen we weer
terug naar Alvor om te douchen en alvast onze koffers in te
pakken. 's Middags hebben we nog wat gedronken op het

terras bij Melvin, samen met Spring-hond Dobby, gezellig! Om 7
uur werden we alweer verwacht op het deck bij Arnold en Syl

voor een kopje heerlijke pompoensoep en brood erbij. Natuurlijk
namen we nog een wijntje of twee om de vakantie goed af te

sluiten. We hebben zelfs nog zitten zingen! Zij gelooft in mij, De
Clown, Het kleine café aan de haven en (de hit van het

moment...) Hallo allemaal, er kwam van alles voorbij. Anne
deed nog een speech, wij zitten in haar hart. Toen kwamen de

tranen hier en daar... Wat was het mooi met z'n allen!

Wat zijn wij trots op
jullie allemaal...

Ondanks het
behoorlijk slechte

weer bleef iedereen
gezellig en vrolijk en
lief voor elkaar. En er

werd gewoon stug
doorgewandeld, wat

een bikkels! Wij
hebben er enorm van
genoten en we hopen
dat jullie volgend jaar
allemaal weer naar
Portugal komen. En
dan hopelijk met een

heleboel zon en
warmte!!!!

Piadas ofwel grapjes...
Wel knap dat Patrick het 
volgehouden heeft want die 
houdt helemaal niet van 
wandelen

Overmacht in het struweel

Toen had ik nog 
renschoenen

Na Dobby moet je altijd je 
handen wassen

Het weer heb je niet in je 
handen. Bier wel.

Op de foto bij het dames-huisje!

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl en Patrick


