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BELEVENISSEN 

 VAN ONZE REIS NAAR MADEIRA, 23 T/M 30 MEI 2017 

 

 

dag 1, 23 mei:  Ria v.d. Heuvel en Truus van Neuren. 

 

Onze reis begon vroeg, om 4.30 uiterlijk op Schiphol aanwezig zijn! 

Voor een ieder dus een heel kort nachtje om te slapen. 

 

Bij aankomst op Schiphol, bleek er een storing te zijn in de 

computers die het inchecken van de bagage regelden. 

                        Dit had tot gevolg dat wij (dus iedereen die deze tijd op 

Schiphol moest zijn) door vertrekhal 4 naar binnen 

moesten. Er ontstond een super lange rij met mensen die 

zich schuifelend voortbewogen om bij de goede 

incheckbalie te komen.  Halverwege ontwaarden wij het 

logo van de VvNu, we waren op de goede weg!! 

Nadat uiteindelijk de koffers handmatig waren ingecheckt 

en wij door de douane gingen, was er geen tijd voor een 

kopje koffie, en ternauwernood  voor een sanitaire stop! 

Het was flink doorlopen om op tijd bij de betreffende gate 

te komen. 

 
Op Madeira is het een uur vroeger dan in Nederland, om 

10.30 uur landden wij op de luchthaven. De koffers 

kwamen snel, maar … oooh  wat een schrik, van 4 van 

onze medereizigsters was de koffer niet met het vliegtuig 

meegekomen!! Bij de balie van Transavia gemeld dat de 

koffers er niet waren,  met de belofte dat de koffers zo 

snel mogelijk nagestuurd zouden worden (wat naar 

verwachting 2 dagen zou duren) reden wij met de bus 

naar ons hotel Duas Torres. Ondertussen werden de 

gedupeerden door  mede reisgenoten 

mondeling voorzien van de 

ontbrekende kledingstukken en verdere benodigdheden. 

 

We werden ontvangen met koffie, en aansluitend een lunch. Toen was 

het tijd voor het indelen van de kamers en vertrok een ieder om zijn 

koffer uit te pakken en de kamer te inspecteren.  

 

De rest van de middag werd besteed aan het verkennen van de 

omgeving. De ervaring bracht dat wat je naar beneden loopt je ook weer 

op moet! 

 

Om 19.00 uur stond het diner voor ons klaar. Na het diner vertrok een ieder naar zijn kamer, 

het was alles bij elkaar een lange dag geweest. 
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dag 2, 24 mei: Arly Baas en Adrie de Jong 

 

Na een goede nachtrust en een heerlijk uitgebreid ontbijt vertrekken wij precies op tijd met de 

bus. Drie dames die hun koffer nog niet ontvangen hebben, gaan met Riet naar een medisch 

centrum om medicijnen te halen. Renke, onze 

gids, zegt dat wij het programma in omgekeerde 

volgorde gaan doen. Eerst gaan wij naar de 

oostkust en stoppen bij “Ponto de Rosto” en  

Caniçal. Onderweg vertelt Renke over Madeira. 

Het eiland is ontstaan door een vulkanische 

uitbarsting. De laatste uitbarsting was 5000 jaar 

geleden. In 1748 was de laatste aardbeving. Er 

waren 4 slachtoffers en er was veel schade. In 

mei 1419 werd Madeira Portugees grondgebied. 

De grond is hier heel vruchtbaar, er wordt tarwe, 

suikerriet, aardappelen en druiven verbouwd. Aangekomen bij Ponto Rosto stappen we uit om 

te genieten van het schitterende uitzicht en om 

foto’s te maken. Terug in de bus vertelt Renke dat 

Caniçal, na Funchal, de tweede haven is van 

Madeira. Wij rijden vervolgens door naar 

Machico waar wij koffie gaan drinken en waar de 

drie dames samen met Riet zich weer bij ons 

zullen aansluiten. We hebben nog even tijd om 

Machico te bekijken. In een laan bij een fort zijn 

bijna alle bomen  versierd.  Vervolgens rijdt 

Paulo, onze chauffeur, ons naar het dorpje 

Santana, één van de mooiste dorpjes van het 

eiland met fel gekleurde traditionele huisjes 

die wij bezoeken. In de huisjes zijn allerlei 

souvenierwinkeltjes  gevestigd 

en er worden ook bloembollen verkocht. 

Overal staan prachtige bloemen, er wordt druk 

gefotografeerd. Hier gaan wij ook lunchen. 

Een ieder is vrij een restaurant te kiezen. Wij 

gaan met een groepje naar een verhoogd terras 

eten heerlijke tosties en genieten van het 

uitzicht.  

 

 

 

Tot besluit van deze excursiedag gaan we naar Camacha. Dit is één van de meest landelijke en 

pittoreske dorpen op Madeira. Het is wereldberoemd om zijn rieten mandenindustrie en 

kleurrijke folkloretradities. Wij kijken onze ogen uit in de winkels waar al deze produkten 

verkocht worden. Verder is Achada da Camacha de locatie waar voor het eerst in Portugal 

voetbal werd  gespeeld in 1874. In feite was in 1815 een jonge student uit Groot Brittannie, 

die in Madeira woonde, de eerste die het voetbalspel met bijbehorende reglementen aan zijn 

vrienden heeft voorgesteld. We hebben de herinneringsplaquette en het “eerste voetbalveldje” 

nog even bewonderd.  
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Dag 3, 25 mei: Marian Reedijk en Gré Rodenburg 

 

Nadat  we een heerlijk ontbijt hebben gehad op het terras met uitzicht op de oceaan, 

vertrekken we met de bus om 9.20 uur uit ons hotel Duas Torres naar Funchal. 

 

Als we aankomen bij de haven om op de catamaran te stappen is het alweer heerlijk weer 

geworden, echt om eens lekker de Oceaan te verkennen en om misschien wel Dolfijnen te 

spotten. 

En dan eindelijk vertrekken we 

voor een tocht van een paar 

uur langs de kust van Madeira , 

en ja wel hoor daar komen de 

Dolfijnen al in zicht, de 

catamaran gaat wat langzamer 

varen om de dieren niet op te 

jagen, want ze zijn echt heel 

dichtbij en we  proberen ook 

nog wat foto `s te maken maar 

de dieren zijn heel snel weer 

onder het water verdwenen . 

We zien zelfs een moeder met haar jong heel dichtbij de boot zwemmen. Een prachtig gezicht 

allemaal. 

Ook op de terugweg langs de kust hebben we  nog een paar zeehonden zien zwemmen.  Dit 

had ik niet graag willen missen. 

2 dames wilden liever niet mee varen en hebben heerlijk op hun gemak de Stad Funchal 

bekeken, koffie gedronken, de oude stad en de The City market hal bezocht. 

 

Nu is er 

even 

tijd 

voor de 

lunch, 

en 

daarna brengen we een bezoek aan de wijnkelder 

in Funchal  waar we de lokale wijnen kunnen 

proeven. De naam van de wijn proeverij is 

At’s Francisco Wine Lodges  

Onze  gids vertelt hoe de wijnen vroeger geoogst 

en opgeslagen werden .  

De  muur schilderingen geven daar een 

mooi voorbeeld van. Deze zijn gemaakt 

 door de Duitse schilder Max Romer. 

die daar 38 jaar heeft gewoond. De oude 

wijnen kan je nog een jaar lang met 

geopende fles goed drinken (Madeira 

wijn). 
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Om 16.00 uur zijn we weer terug in ons hotel Duas Torres , waar we nog  tijd hebben om te 

zwemmen, wandelen, shoppen, of lekker lui op het terras wat te kletsen onder het genot  van 

een heerlijk glaasje wijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanavond staat een  speciaal diner met lokale gerechten, folklore en muziek in een plaatselijk 

restaurant op het programma. Met de bus vertrekken we om 19.30 uur. Bij binnenkomst 

worden we verwelkomd door het personeel en krijgen we een drankje aangeboden. 

We krijgen een heerlijk diner met o.a. Madeiran Stone 

Baked Bread with Garlic Butter Marinated Broad 

Beans /Marinated Olives .Meat Fresh Rump of Beef 

skewer (Espetada) 

Accompaniments   / Fried Maize /Homemade Chips 

/Seasoned Tomato,Onion Lettuce  Salad 

Dessert: Cold Passion Fruit pudding 

or Fruit Salad. 

 

In één woord:….. het was heerlijk!!. 

 

 

 

 

Al gauw was de dansgroep 

gearriveerd . 
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De gids vertelde allerlei 

wetenswaardigheden over 

de klederdracht. Deze is 

heel bont gekleurd. De  

lange rok was in 2 stukken 

geweven, want de dames 

hadden vroeger geen 

schoenen aan . Een 

schouder omslag om het 

hoofd te wikkelen ,1 

schouder niet. 

De laarsjes waren rood van 

kleur met lint.De mannen 

hadden 2 soorten kleding 

aan( wit dan woonde je aan 

de kust.) 

En wollige kleding waren 

van de herders. 

 

De muziek instrumenten (lijken op een regenscherm met rammelaars er aan) Ook een 

Accordeon, verschillende gitaren, volks gitaar, kleine gitaar . 

De noten staan onder elkaar. Dit is het enige gebied in deze streek die werkt met dergelijke 

muzieknoten.  Het ritme is ook wat sneller dan in het noorden van Madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een voldaan gevoel keerden we weer  naar ons hotel terug .   

Slaap lekker en tot morgen. 
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Dag 4, 26 mei: Janneke Rijsdijk en Riet Lek 

 

Vandaag hebben we een vrije dag.  Eerst ontbijten we op ons gemak buiten op het terras met 

uitzicht op zee. We zijn van plan om met een grote groep met de bus naar het centrum van 

Funchal te gaan. De bus stopt vlakbij het hotel.  Om 10.15 uur vertrekken we en zijn we 

zodoende lekker op tijd in de stad.   

 

We herkennen de straat waar  gisteren de wijnproeverij was. Allereerst gaan we de Sé 

kathedraal bezoeken ( Sé van het Latijnse sedes = bisschopszetel).  Kort na 1490 liet koning 

Manuel  I deze kathedraal ontwerpen door Pero Anes.  Het bisdom van Funchal werd in 1514 

gesticht. Pas 3 jaar later kon de Sé Catedral , na een bouwperiode van 14 jaar, ingewijd 

worden. De buitenkant  ziet er eenvoudig uit, maar binnen is alles pracht en praal. Jammer dat 

het er zo donker is. Hierdoor kun je het prachtige houten plafond niet goed zien. De 

altaarstukken zijn overladen met bladgoud. Hierna bezoeken we de Igreja do Colégio, een 17
e
 

eeuwse  kerk en voormalig Jezuïetencollege. Het Barokke interieur is prachtig. Er zijn 

fresco’s, keramieke tegels, 17
e
 en 18

e
 eeuwse schilderijen en een prachtig hoogaltaar omlijst 

met houtsnijwerk  en ook weer met bladgoud overtrokken.  Later bekijken we deze kerk nog 

een keer, maar dan met een gids. Aan hetzelfde prachtige plein staat de Camara Municipal, 

het stadhuis dat halverwege de 18
e
 eeuw werd gebouwd. We hadden gehoopt op een 

rondleiding door dit gebouw, maar we zijn helaas net iets te laat hiervoor. We kijken nog even 

op de binnenplaats. 

 Hier staat een marmeren beeld van de Griekse mythe van 

Leda en de zwaan. De muren zijn, zoals bij zoveel gebouwen 

op Madeira, afgewerkt met Azulejo’s de traditionele 

Portugese tegels. Na wat gezoek komen we bij het Jezuïeten 

college,  dat tegen de kathedraal aan gebouwd is, terecht. 

Daar drinken we heerlijke koffie voor de prijs van € 0,65. 

Daarna krijgen we een rondleiding door een student (David). 

Deze rondleiding is gratis, maar giften zijn welkom om de 

armere studenten aan maaltijden te helpen. Eerst bekijken we 

een deel van het college en daarna gaan we weer naar de 

bijbehorende kerk. Deze hebben we, zoals eerder gezegd, al 

bekeken, maar nu krijgen we er uitleg bij. In 1567 kwam de 

Jezuïetenorde naar Madeira om het opkomende 

protestantisme te bestrijden en een college voor de opleiding 

van adellijke zonen te stichten. Als welgestelde orde bezaten de Jezuïeten in de 17
e
 eeuw een 

aantal wijnhuizen in Madeira. In 1759 werd deze orde in heel  Portugal uitgewezen.  
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Tegenwoordig is een deel van de universiteit van Funchal in het voormalige college 

gevestigd. Na afloop van de rondleiding en nadat we door David uitgenodigd zijn voor een 

concert met Fado muziek in de binnentuin van de universiteit, lopen we nog even langs de 

boekenmarkt die er op dat moment is. Er staat een bandje te spelen met wonderlijke 

instrumenten. 

 

Het wordt nu tijd om terug te gaan naar 

het hotel.  ’s Middags hebben we nl. een 

high tea in het uit 1890 stammende 

Reid’s Palace, één van de beroemdste 

hotels ter wereld. Keizerin Elisabeth 

van Oostenrijk,  

 

Winston Churchill en Roger Moore hebben hier 

gelogeerd. We worden  “in stijl” per taxi naar Reid’s 

gebracht. Binnen kijken we onze ogen uit. Wat een 

mooi uitzicht heb je hier. 

 

 

Het diner is vanavond  vroeg omdat er een nieuwe groep komt.  

Het was een heerlijke dag!!!! 
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Dag 5, 27 mei: Bea Kramer en Bets Nederveen 

 

 

Om 9 uur gaan we fris en fruitig allemaal de bus in om er weer een mooie 

dag van te maken. Eerst 

rijden we naar een 

glazenplateau om het uitzicht 

te bewonderen en de diepte in 

te kijken. Daarna naar het 

dorpje Ribeira Brava om de 

kerk te bezichtigen, koffie te 

drinken en  eventueel nog in 

een winkeltje te kijken. 

 

 

Volgende fotostop om de 

trots van Madeira te zien: 

slangenkruid. 

 

 

 

Dan rijden we verder naar Porto Moniz. Daar krijgen we de gelegenheid iets te eten, foto’s te 

maken, maar helaas niet de tijd om te zwemmen in het prachtige bad waar we op uit keken. Al 

mopperend sprongen we weer 

in de bus. Op naar Seixal voor 

de waterval: de bruidssluier. 

We rijden weer door naar een 

bergpas, waar we de noord- en 

de zuidkust kunnen zien. Ook 

zagen we daar wilde 

orchideeën.  

 

 

 

We vervolgen onze weg naar Câmera de Lobos, een vissersdorpje en wandelen langs de 

gezellige haven van dit dorpje. Wij kunnen ons voorstellen dat dit dorpje in de jaren 50 een 

favoriete plek van Winston Churchill was. 
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Vervolgens vinden we een mooi plekje om  een groepsfoto te maken. Een heel aardige, op het 

gebied van fotograferen deskundige voorbijganger,doet heel erg zijn best om van ons allen 

“iets moois” te maken. De gids vertelde onderweg ook over het drankje dat hier gedronken 

wordt bestaande uit rum, citroen en honing, dat gemixt wordt met een houten stok, gestampt 

en geroerd. Die stok is overal te koop.We hebben 160 km gereden door de bergen en het 

woud. Zagen begroeide hellingen met bloeiende brem. Schitterend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer terug naar het hotel voor het diner. Om half 9 verzamelen we ons om naar een fado 

optreden te gaan. Ook dat was een belevenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna willen we allemaal het 

bewuste traditionele drankje  

proeven waarover Renke ons 

vertelde. Dat doen we heel 

gezellig, na het Fado optreden, op 

een terrasje en  dat was het einde 

van weer een fijne dag 
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Dag 6, 28 mei: Ria Mastenbroek en Nanke Abrahamse 

Vannacht heeft het hard geregend en gewaaid, maar we gaan, goedgemutst, op weg naar de 

grootste bergketen van Madeira: Pico dos Barcelos. Boven aangekomen op 1094 m. hebben 

we een schitterend uitzicht over de vallei en het dorp 

Curral das Freiras: het nonnendal (geen non meer te 

bekennen). Daarna gaan we met de kabelbaan naar 

Monte, waar we Onze Lieve Vrouwekerk bezoeken. Het 

is per slot van rekening zondag 

In deze kerk werd Maria aanbeden, vooral door vrouwen, 

die zwanger wilden worden. 

 Hier  is 

ook  

keizer 

Karel van Oostenrijk begraven. Hij was uit zijn 

land verbannen en het gastvrije Madeira 

nodigde hem uit met zijn  

 

grote gezin. 

Hij is maar 

36 jaar 

geworden. 

Zijn standbeeld staat voor de kerk. Hij is in 2014 zalig 

verklaard. 

Een "luie"trap leidt naar zijn huis, waar vroeger de 

vrijgezelle meisjes liepen en de jongens kwamen kijken en 

kiezen. 
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Met de kabelbaan omhoog; met de slee naar beneden.Vroeger woonde hier een rijke man, die 

geen zin had om naar beneden te lopen. 

Hij kocht een slee en aan 

beide kanten een knecht, 

die hem met touwen een 

stukje naar beneden 

trokken en daarna 

sprongen ze achterop en  

zo de helling af. Met een 

rotgang het dorp in door 

de smalle straatjes. Nou, 

dit hebben wij ook 

gedaan. Stevig gearmd, 

luid gillend naar 

beneden met stoere 

mannen al sturend achter 

op de slee. 

 

Na dit avontuur waren we wel aan rust toe en dus  's middags vrijaf. Sommige dames gingen 

nog naar een old timer autoshow in Funchal maar wij hadden ons dagje wel weer gehad, wij 

gaan lekker relaxen bij het zwembad! 
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Dag 7, 29 mei:  Thea Boeijink en Ria Geeve 

 

Vandaag is onze laatste vakantiedag met een halve dag excursie. 

 

    Het is mooi weer en iedereen heeft er weer zin in.  

  Allereerst brengen wij een bezoek aan de “Jardin Bótanico” 

ook  wel de Quinta do Sucesso genoemd. Het is een 

populair uitje en het kan er erg druk zijn. 

Vroeger was het privé bezit van de familie Reid . Een    

succesvolle familie van Madeira. Zij lieten in 1881 de   

   Quinta (landhuis) bouwen en de tuin aanleggen als hun  

       privé park. Tegenwoordig is het staatseigendom en 

           opengesteld voor publiek. 

                                           

Op grote terrassen en in ruime borders groeit een omvangrijke verzameling bomen, planten en 

kruiden. Een paradijs voor tuinliefhebbers. 

 

 

De tuin heeft een oppervlakte van   

 80.000 vierkante meter. Velen van  

ons genoten dan ook van 

de uitbundige kleurenpracht en de  

fototoestellen klikten regelmatig. 

Wij dronken er koffie en genoten ook  

nog van het uitzicht over de stad  

Funchal. 

 

 

 

 

Allemaal weer  de bus in op weg naar het Borduurmuseum. 

Hier zien wij veel kant en fijn opengewerkt  

borduurwerk. Op twee etages waren dames aan  het patronen 

overbrengen, borduren en strijken  van het werk.Voor de 

handwerksters onder ons een genoegen om naar te kijken. 

Om iets te kopen zou je flink in je portemonnee moeten 

duiken. 

 

In de kelder was een keramiek expositie 

w.o. het beroemde Portugese 

Haantje. 

Al met al best aardig om eens 

gezien te hebben. 
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Om de morgen af te sluiten gaan 

wij naar de markthallen. 

Met heel veel verse  

groenten, fruit, noten,  

kruiden en bloemen en  

planten. Allemaal kunstig 

uitgestald. Een lust voor het 

oog. De verkopers proberen 

je ijverig tot proeven en  

aankopen te verleiden.De  

bloemenstalletjes deden  

nog de beste zaken met ons.  

Velen van ons kochten er  

agapanthus bollen met de 

hoop er nog deze zomer  

thuis van te kunnen  genieten. 

 

In het keldergedeelte is de 

vismarkt, met heel  

veel verse vis! Wij werden geattendeerd op de 

Espada een lelijke zwarte vis maar een delicatesse  

van Madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het marktbezoek nog even gelegenheid voor een hapje en een 

drankje waarna wij weer met elkaar naar de bus liepen 

en de middag vrij te besteden hadden. 
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 Dag 8, 30 mei: Betty Smale en Maaike Schakel 

 

 Klokslag zes uur worden wij gewekt. het is onze laatste nacht op Madeira geweest. 

                         Even rekken en strekken en dan is het toch echt tijd om naar de ontbijtzaal te gaan. 

 We nemen meteen onze gepakte koffers mee en denken als eersten beneden te zijn maar de   

 hele hal staat al vol wachtende dames. Er was geen rekening mee gehouden dat wij om  

 7.00 uur wilden ontbijten. Misverstand! 

 Snel is het opgelost en ons laatste ontbijt van deze vakantie smaakt weer voortreffelijk. 

 Om 7.50 uur zitten wij met onze bagage weer in de bus. 

Wat hebben wij toch mooie plaatsen zo voor in de bus, prima geregeld voor de “schrijvers”die 

verslag doen. Nu zie je pas goed hoeveel hoogteverschil er is. 

Wij gaan naar het vliegveld van 

Funchal. Het toestel van Transavia 

staat al klaar om ons naar Schiphol 

te brengen. 

We kunnen terugkijken op een 

geweldige vakantie! Bonus:   

Prachtig weer!! 

Alle dank aan Addy en Riet van de 

Reiscommissie in samenwerking met 

Sophus Travel, Renke onze   

  Vlaamse gids en onze buschauffeur die ons zo veilig over het eiland heeft vervoerd en  

   natuurlijk het  personeel van”Duas Torres” en het restaurant. 

   Op Schiphol ging een ieder van ons, na afscheid van elkaar te hebben genomen, op weg 

   naar huis. 

  

   p.s. voor mij, Betty,  was het de eerste keer dat ik met een reis van de VvNu meeging.   

   Bedankt dat jullie mij zo hebben”opgenomen” in de groep.  
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TOT SLOT 

 
 Vele factoren hebben invloed op het slagen van een reis. Een heel belangrijke factor is 

veiligheid. Ik wil daarom beginnen met onze chauffeur 

Paulo heel hartelijk te bedanken voor zijn voortreffelijk 

rijgedrag. Wat zijn er moeilijk begaanbare weggetjes 

geweest die hij maar moest zien te nemen met zo’n 

grote bus. Wij durfden soms niet eens te kijken, zo diep 

waren de afgronden, zo stijl de wegen en zo scherp de 

bochten. Paulo onze heel hartelijke dank.  

 

 

 

 

 

 

Renke onze gids op Madeira wist ons heel veel te 

vertellen over het eiland,  het ontstaan, de 

geschiedenis en  politiek en ook heel veel over de 

natuur. Renke, onze hartelijke dank. 

 

 

 

 

Wij, Addy en Riet, hebben genoten van deze vakantie. Het was voor ons een genoegen deze 

reis met jullie te mogen maken en te mogen begeleiden. Wij willen jullie danken voor jullie 

deelname, voor jullie bijdrage aan  de gezelligheid, voor jullie vrolijkheid en vriendelijkheid 

en vooral ook voor het feit dat jullie naar iedereen open stonden. Niemand hoefde zich 

buitengesloten te voelen. Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag  hopen wij jullie weer te zien op één van onze volgende reizen!!! 

Addy Vente en Riet van der Werff, reisbegeleiding 
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PONCHA, HET TRADITIONELE MADEIRENSE DRANKJE 
 
Weet u nog dat wij ’s avonds na het optreden van het studentenorkestje ons  

erop verheugden om het traditionele Madeirense drankje Poncha te proeven?  

We vonden spoedig een terrasje en de eigenaar heeft, heel enthousiast, in een 

mum van tijd voor ons, 32 vrouwen, Poncha gemaakt. Het was wel te drinken 

maar of we het nou heel erg lekker vonden?……nou nee, het was een beetje 

zuur. Ik denk dat de restauranthouder er een “potje” van heeft gemaakt en 

maar snel (en goedkoop) iets in elkaar geflanst heeft voor een onwetende 

groep buitenlandse vrouwen. Enfin, een paar avonden later zaten we  in ons 

hotel nog laat op het terras. Een paar van ons wilden toch wel eens weten hoe de 

echte poncha smaakte. Nou we hebben het geproefd: hééééérlijk!!! Er kwamen 

hoe langer hoe meer bestellingen. Wat was het toen gezellig en……. lekker hè? 

 

Ik heb op internet gezocht en een  recept gevonden met alle originele ingrediënten en dat met behulp van  het 

“piemeltje” gemaakt moet worden. Ik heb echter het vermoeden dat niemand van ons dit gaat doen.   Ik heb ook  

een iets minder bewerkelijk recept gevonden dat mij net zo lekker lijkt. Voor de liefhebbers hierbij dit recept. 

Ikzelf heb nog een flesje Poncha meegenomen naar huis, maar ik moet eerlijk zeggen, de Poncha die wij die 

avond in ons hotel dronken was toch wel de allerlekkerste! 

 

Riet van der Werff                           

 

Recept Poncha da Madeira 

 

De poncha is een traditionele drank van het Portugese eiland 

Madeira. Hier hebben ze een speciaal keukenattribuut waarmee ze 

de poncha maken, de mexelote, lokaal beter bekend onder de 

naam caralhinho, oftewel piemeltje (netjes gezegd). Met dit 

instrument worden de ingrediënten goed gemengd. Heb je er, heel toevallig, geen 

voorradig? Het gaat ook prima met een houten pollepel, al moet je dan wel iets harder rossen. 

Sla flink fruit in, want het blijft waarschijnlijk niet bij één glaasje. Nou kan het ook met andere vruchten 

dan passievrucht, bv sinaasappels, maar voor de allerlekkerste poncha raden we  toch aan om deze te gebruiken. 

Ingrediënten 

4 delen suikerriet brandewijn (aguardente de cana uit Madeira of cachaça uit Brazilië, Cachaca is bij de meeste 

slijterijen in Nederland te koop) 

1 deel honing 

1 deel passievrucht pulp/sap 

scheut versgeperst citroensap 

IJsblokjes 

Bereiding 

Begin met de passievruchten. Snijd deze doormidden en lepel het vruchtvlees in een zeef. Druk het vervolgens 

met een lepel door de zeef en vang het sap op. Zet een kan klaar en begin met een scheut citroensap plus 4 delen 

sterke drank (aguardente de cana of Cachaca).  

Doe hier ongeveer één deel honing bij. Nu is het moment aangebroken om de caralhinho tevoorschijn te halen. 

Zet hem rechtop in de kan en klop, draai en meng alles goed door 

elkaar. Voeg dan één ruim deel passievruchtensap toe. En meng 

opnieuw goed. Proef even en voeg indien  gewenst meer 

passievruchtensap toe. Serveer met wat ijsblokjes, heerlijk! 

 

                   Proost op Madeira!!!!! 
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             deelnemerslijst reis Madeira 

    

        Nr. Roepn. Tv. Achternaam Plaats Telefoonnr. Mobiel E-mailadres 

1 Nanke   Abrahamse Barendrecht 0180-616044 06-49674662 nankeabrahamse@hotmail.com  

2 Arlie    Baas Krimpen a/d IJssel 0180-786731 06-28077836 arliebaas@telfort.nl  

4 Thea   Boeijink Doetinchem 0314 -332736 06-19743365 theaboeijink@hotmail.com  

5 Yvonne   Calame Heemstede 023-5282954 06-31290252 yvonnecalame@quicknet.nl 

6 Elly van  Dijk Lexmond 0347-341896 x ellyvandijk1948@gmail.com  

7 Ria   Entrop Westmaas 0186-602027 x ria.entrop@hotmail.com  

8 Marie   Evengroen Gouderak 0182-372958 06-48698247 x 

9 Ria   Geeve Rhoon 010-5016985 x mgeeve-holwerda@hetnet.nl  

10 Carolyn van der Goes Klaaswaal 0186-573988 06-12644892 c.m.vandergoes@kpnmail.nl  

11 Liesbet de Groot Leerdam 0345-618810 06-10805387 adegroot30@freeler.nl  

12 Nel  van  Herpen Oud-Beijerland 0186-615707 06-27135190 nvh1937@gmail.com  

13 Ria van den Heuvel Wijk bij Duurstede 0343-574787 x van.denheuvel@casema.nl  

14 Adrie de Jong Ouderkerk a/d IJssel 0180-687942 06-12880228 post@adriedejong.nl  

15 Bea   Kramer Dordrecht 078-6184220 06-37323501 l.kramerkloots@upcmail.nl 

16 Riet   Lek Kouderkerk a/d Rijn 071-3412609 06-25430879 rietlek@gmail.com  

17 Aukje   Leeuwangh Roelofarendsveen 071-3313817 x aukjel@ziggo.nl 

18 Ria   Mastenbroek Barendrecht 0180-610981 06-33738147 ria.mastenbroek@versatel.nl 

19 Bets   Nederveen Sliedrecht 0184-412103 x x 

20 Truus van  Neuren Barendrecht 06-53655759 06-53655759 t.vanneuren@gmail.com  

21 Tine   Noijons Geervliet 0181-662119 06-19875571 tinenoijons@gmail.com  

22 Wil  de Redelijkheid Lekkerkerk 0180-663397 06-23230579 w.redelijkheid9@chello.nl 

23 Marian   Reedijk Strijen 078-6741977 06-51327691 reedijk26@gmail.com  

24 Janneke   Rijsdijk Giessenburg 0184-652700 x fprijsdijk@hccnet.nl  

25 Gré   Rodenburg  s Gravendeel 078-6731742 06-12587598 grerodenburg@live.nl  

26 Jopie   Roskam Gouda 0182-537053 06-15618352 jroskam34@gmail.com  

27 Maaike   Schakel Ameide 0183-351331   mwschakel@planet.nl  

28 Cootje   Schriek Sliedrecht 0184-416146 06-30854691 j_schriek@tele2.nl 

29 Betty   Smale Herveld 0488-454737 06-19680501 betty.smale@gmail.com  

30 Nel    Stek Kedinchem 0183-561927 06-13151052 nelstek02@hetnet.nl  

                

                

31 Addy   Vente Oud-Beijerland 0186-610282 06-27027739 a.vente2@chello.nl  

32 Riet van der  Werff Hoogvliet 06-40019872 06-40019872 rietvanderwerff16@gmail.com  
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