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Wat een mooie start 
Nog niet eerder hebben we meegemaakt dat de start van weer 
een onvergetelijke week op zo’n mooi tijdstip haar aanvang 
kende. Op tijd de lucht in en nog belangrijker met een zachte 
gehele landing doorgezet te Faro waar je op allerlei manieren te 
lande kan komen hebben onze geschiedenisboekjes ons 
medegedeeld. Bustripje en een vlotte check-in om op het juiste 
tijdstip van 21.00 uur aan tafel te begeven.  
 
Diner 
Ook hier is het even wennen maar zeker ook snuffelen en 
proeven. Tot in het zwaar overdrevene. Dat buffetje, broodjes, 
garnalen. Langs de “live cook” en weer terug naar buffet 1. 
Lastige gamba’s lieten zich verorberen en onze Michelinster 
verorberraars, te (w)eten Geert en gemalin, waagden zich aan 
een grand dessert. De menigte onder ons toppen het af met een 
overzichtelijk dessert van kaas, ijs en meer. Het is te hopen dat 
wij hier de komende dagen in de normale doen kunnen doen 
dalen om tot redelijke porties te komen om met passende kledij 
ook weer huiswaarts te keren. 
 
Snuffelen 
Het is altijd een gegeven dat de draai gevonden mag worden in 
de eerste uren in een nieuwe omgeving. Geef jezelf ook die tijd. 
De eerste ongemerkte trainingsuurtjes om je “thuis” te gaan 
voelen. Zo ook willen geschiedde op de banen Norte en Sur later 
in deze week. Een groepsgesprek volgde deze eerste dag na 
het diner. Zo rond de klok van 22.00 ure. De groepjes willen we 
graag gaan zien als 1 groep met de instelling van: Ik maak het 
mijn flightgenoten naar het zin in deze week. 
 
 
 
 
 



De boekjes 
Een belangrijke baken deze week om kleine danwel grote 
sprongen te kunnen maken. We gaan verbinden dus moet je 
elkaar leren kennen, open staan voor nieuwe indrukken. Wij 
hebben als begeleiding daar een taak en wij verzorgen de 
voorzet. Je weet nu al wat meer van elkaar. Persoonlijke winst 
draag ik voor met het voorbeeld dat ik erachter ben gekomen 
dat Gini komt uit het idylische Delden waar kapper Jansen zijn 
werk deed en Oma achter de kassa zat van het zwembad. 
 
Een drankje om nog wat dichter bij elkaar te komen en het 
thuisgevoel heeft een bodem gekregen. We kunnen nu al met 
enige trots zeggen: “Whatever happens in El Rompido stays in 
El Rompido.” 
 
Het is zeker leuk om hier terug te komen danwel te zijn. 
Gezellige tafel(s), goed publiek en heerlijk gegeten. Water 
ingeslagen als zijnde de beste ballen op de driving range. De 
kamers zijn klaar om ons op te vangen. 
 
We zijn weer thuis. 
 
Welterusten,  
 
Uw dienaarden. 
 


