
 

 

Update Poortvlietjes in Spanje 

Alweer ruim 3 jaar actief in onze ‘nieuwe’ woonplaats Xaló! En het blijkt maar weer: Time flies when 

you’re having fun (en veel werk helpt daar ook bij )! Hierbij even een korte ‘recap’ over o.a. 7000(!) 

ontbijtjes, Jolanda 60 jaar, de eerste Olijvenpluk week, maar ook een gemis ….  

 

7000 ontbijtjes en 25 tegeltjes! 

Afgelopen week concludeerden wij o.a. dat we gedurende de afgelopen 3 jaar bijna 7000(!) 

individuele ontbijtjes (vaak inclusief Hans z’n inmiddels fameuze eitjes ) hebben mogen serveren 

aan een bijzonder gevarieerde mix van gasten. Een mooie afspiegeling van vele nationaliteiten en 

culturen, waar wij ook weer veel van leren. Iedereen heeft immers een verhaal én een eigen reden 

om bij ons te verblijven. Van gewoon lekker niets doen, wandelen- en fietsen en/of gewoon genieten 

van de cultuur en omgeving. Een doel hebben ze 

daarbij allemaal gemeen: Lekker even weg uit de 

dagelijkse hectiek. (Al dan niet met een goed boek en 

een glas Vall de Xalo wijn ). Leuk daarbij voor ons: 

Velen zeggen dat het voelt als thuiskomen. Precies wat 

wij voor ogen hadden toen wij dit avontuur aangingen. 

Extra leuk in dat kader is dat wij het afgelopen jaar ook 

alweer het 25e tegeltje op onze Wall of Fame hebben 

mogen uitreiken! (Gasten die ons voor de derde keer 

bezoeken krijgen een tegeltje op die muur met hun 

namen erop). 

 

Olijven plukken - klein beetje werken, héél veel plezier en … eigen olijfolie ! 

Vanuit een ontstane vriendschap, zijn wij inmiddels ook een 

samenwerking aangegaan met een paar andere B&B collega’s in 

onze vallei. Dat resulteerde onder meer in de eerste ‘Jalon 

Olijven-plukweek’ afgelopen 

november. Een geweldig leuk 

midweekprogramma waarbij 

er naast het plukken en 

persen tijd ingeruimd was 

voor o.a. een wijnproeverij, paella avond en natuurlijk heerlijk 

eten in de beste restaurants van onze vallei. Het eindresultaat? 

Veel ontmoetingen, mooie gesprekken en een geweldige eigen 

olijfolie waarvan de deelnemers een aantal flessen kregen thuis-

gestuurd. Volgend jaar gaan we er opnieuw voor! Mocht je nu 

denken dat wil ik ook! De datum is bekend: maandag 2 – vrijdag 6 

november. Voor het indicatieve (hier nog 2019) programma: klik 

hier of kijk op www.bnbspanje.nl  

 

 



 

 

Jolanda 60 jaar (In teken van familie, vrienden 

en Flamenco) 

Op 2 oktober jl. is Jolanda 60 geworden en dat is zeker niet 

onopgemerkt voorbij gegaan! De viering heeft al met al wel 

5 dagen geduurd. Eerst met de aankomst van onze zoon Bob 

en de rest van de familie (natuurlijk het grootste cadeau) 

gevolgd door schitterend weer en de aanwezigheid van 

zowel vrienden uit Nederland alsook de Vallei. Zij lieten o.a. 

een grote wens van Jolanda in vervulling gaan met een 

donatie voor een flamenco dansweek in Sevilla. Deze gaat ze 

in Januari doen met haar moeder van inmiddels 81(!) 

 

PS: Het zal niemand verbazen dat Jolanda al helemaal 

geïntegreerd is in ons dorp. Dat komt mede doordat zij 

zich – als enige buitenlandse(!) - aangemeld heeft bij 

de lokale volksdansgroep ‘La Murta Grup de Danses’.  

Met deze groep heeft zij inmiddels al aan diverse 

uitvoeringen meegedaan wat - net als het jaarlijkse 

Kerstoptreden op het dorpsplein met ‘Jo’s Sing a Long’ 

(een door Jolanda geïnitieerd koor) door de bevolking 

zeer gewaardeerd wordt. Daarnaast geven ook de 

optredens in de diverse bejaardentehuizen in de 

omgeving Jolanda en haar koor heel veel voldoening. 

 

 

Maar eerlijk is eerlijk, er is ook een gemis … 

Uit het voorgaande zou je kunnen opmaken dat het leven hier alleen maar z’n leuke kanten heeft. 

Alsof we alleen maar pluspunten kunnen bedenken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het leven is helaas 

geen Facebook ! Er is dan ook één ‘iets’ waar wij het, bij tijd en wijlen, echt wel even moeilijk mee 

hebben. En dat is dat we onze zoon Bob, onze familie en goede vrienden natuurlijk minder zien dan 

voorheen. Niet echt een onvoorziene verrassing natuurlijk (en we kunnen helaas ook niet alles 

hebben) maar het blijft wel een ‘dingetje’!  

 



 

 

Gelukkig zien we de meeste van hen met enige regelmaat hier in Spanje. En het fijne daarvan is dan 

weer dat je op dat moment ook écht een paar dagen meer tijd hebt voor elkaar. Daarnaast hebben 

wij hier inmiddels ook een fijne nieuwe vriendenkring opgebouwd, waar we als het nodig is ook op 

terug kunnen vallen en bouwen! 

Conclusie?   

Als we de balans opmaken - zoals ze dat ook altijd doen aan het einde van het programma ‘Ik 

Vertrek’ - dan kunnen wij na deze eerste 3 jaar concluderen dat we absoluut geen spijt hebben van 

onze beslissing om ons leven in Spanje voort te zetten. Ondanks het genoemde gemis van familie en 

vrienden én dat het er, zij het op een andere manier, wel drukker (maar toch ook weer minder 

hectisch) op geworden is.  

Gasten bij vertrek blij, tevreden, uitgerust (en vaak zelfs als nieuwe vrienden) weer uitzwaaien …  

het gaat allemaal niet vanzelf, maar is wel waar wij in ons leven hier en nu erg blij van worden! 

 

 

Tenslotte … er straks ook nog even tussenuit?  

Wellicht klinkt ‘Er de komende maanden ook nog even tussenuit’ als een Buena Idea ? Genieten van 

alles wat onze vallei (en nabij gelegen strandplaatsen) te bieden heeft. Dan is het goed om te weten 

dat de vliegtickets in het voorjaar zeer betaalbaar zijn en wij (alleen voor Family & Friends!) voor de 

maanden januari t/m april de volgende aanbieding hebben: Voor elke 2 betaalde nachten krijgen 

jullie er van ons één gratis bij. Er zijn slecht 2 voorwaarden aan verbonden: 1) afstemming van de 

gewenste data met ons vooraf en 2) de aanbieding geldt alleen voor boekingen via onze eigen 

website.  


