
Curaçao Juni 2014 

22-06-2014 zondag 
Op tijd op voor een lange en naar zou blijken, enerverende dag. Rond 7:30 uur vertrek naar Den Haag om ma op te 
halen. Alles ingepakt? Paspoort bij je? Alles OK, dus op naar Schiphol. Daar komen we rond 9:15 aan op P3 lang 
parkeren. Plekje zoeken is even lastig, maar lukt. Dan de koffers afleveren wat wel lukt, maar de printer voor her reçu 
doet het niet en een koffer komt weer terug en moet op de gewone glijbaan verder ..... Dan om ongeveer 10:00 uur 
richting gate D43 voor het wachten op boarden. Ma toont haar inentingsboekje bij de eerste controle en dan blijkt "Dit 
is toch het paspoort? Nee dit is je inentingsboekje, paspoort is rood... Die heb ik dan niet bij mij .... Niet bij je, we 
vragen daar al weken naar! Maar ik dacht dat dit het was" Kortom STRESS!!! Over twee uur moeten we vliegen, maar 
zonder paspoort kunnen we dat vergeten. Nooddocument vragen. Vertrekhal 2, wij daar heen. Nee is vertrekhal 3, 
waar we net vandaan komen. Nee toch 2 achter balie 8. Nee als u zich niet kunt identificeren, geen nooddocument. 
Blijkbaar moet je je paspoort tonen voor een noodpaspoort ...??? Dan terug naar de Arke Fly balie. Het is inmiddels 
10:30 geweest. Tja even heen en weer Den Haag gaat niet lukken. En waar ligt dat paspoort, geen idee, ik dacht dat 
dit het was. Omboeken naar een latere vlucht wordt dinsdag en dan maar twee personen en moet via Kras. Dan toch 
Bert en Ineke bellen. Als die het paspoort kunnen vinden en dat hier brengen is er nog een kans. Toch een helder 
moment en met de aanwijzing van Ma wordt het paspoort gevonden. Om 10:55 horen we dit. Bert heeft ook al een 
taxi bestelt. Om 11:05 weer contact. Bert komt niet zelf, maar een taxichauffeur komt het paspoort afleveren. Dat 
scheelt weer 70 euro voor de terugreis. Intussen alvast een rolstoel geregeld, want als het paspoort er is moeten we 
als een speer naar D43 en hardlopen, dat gaat ma niet trekken. Pieter en Trudy wachten buiten op de taxi en hebben 
het geld al gepast klaar. Om 11:35 is de taxi er. De Arke Fly dame heeft dat gezien en heeft ma al met alle 
handbagage in de rolstoel gezet en loopt al richting douane controle. We dringen voor en voor een vriendelijke lach 
laat de douane ons met de juiste paspoorten door. Aan de andere kant vangt een andere Arke Fly dame ons op en 
begint de spurt naar de vertrek gate. Hijgend en zwetend zijn we er nog op tijd. De reeds geïnformeerde 
medewerkster bij de gate herkend ons aan het rode hoofd en om 11:50 zijn we in het vliegtuig. WE HEBBEN HET 
GERED! Nu hebben we 9 uur om bij te komen. 
We hebben een voorspoedige vlucht, afgezien van een huilkind in de rij achter ons die de eerste twee uur haar kop 
niet houd... Met wat films, series, een hapje en een drankje komen we rond  00:30 (plaatselijke tijd 18:30) aan op 
Curaçao, na een tussenstop op Aruba. Dan met een bus naar het Papagayo Resort. Toch nog een dik half uur rijden, 
dus rond 20:15 lokale tijd zijn we in onze villa. Om 3:00 uur Nederlandse tijd, 21:00 uur lokaal gaan we dan slapen na 
deze enerverende dag 
 

 

23-06-2014 maandag 
Trudy staat vroeg op om te gaan zwemmen in de zee. We hebben de restanten krentenbollen en eierkoeken als 
ontbijt. Dan komt Erik op bezoek. Extra vroeg om zijn moeder te zien. We kijken natuurlijk nog wel Nederland-Chili en 
met een 2-0 overwinning wordt Nederland poolwinnaar. Volgend obstakel wordt Mexico. Na de koffie boodschappen 



bij Albert Heijn, die heet hier Van der Tweel, maar is verder een gewone AH. Heuveltje op terug is wel lastig en we 
komen bij op onze veranda. We hebben bijna alle boodschappen binnen, maar Erik heeft nog wat op de boot en daar 
gaan we in de middag naar toe. Best een stevige wandeling welke een nieuwe roeispaan oplevert die in zee drijft. 
Trudy vaart mee, Pieter blijft aan de kant waar het niet beweegt... Hij maakt plaatjes van de zeevaarders. Aan boord 
klimmen is voor Trudy lastig, maar m.b.v. de buurvrouw lukt dat toch. Net als ze weer weg willen gaan komt de 
kustwacht voor controle langs. Pieter neemt een pilsje en geniet van de fregatvogels (Amerikaanse Fregatvogel - 
Magnificent Frigatebird - Fregata magnificens) boven het water. Buurvrouw Marleen zet Erik en Trudy weer af en 
kunnen we naar onze bungalow terug. We krijgen onderweg een lift aangeboden van de bakker die extra oranje 
tompoezen moet afleveren bij van Tweel na de overwinning van Nederland. Om af te koelen nemen we een duik in 
het Papagayo zwembad. Erik is gebombardeerd tot kok en maakt een prima maal van kip, gebakken aardappel en 
sla. Deze eten we na een borreluurtje met smoothies van papaya en mango. Rond 21:00 uur gaan we voldaan naar 
bed. 

24-06-2014 dinsdag 
Ook vandaag, net als de hele week, weer temperaturen tussen 26-31 graden (wel met een soms stevige wind om af 
te koelen) en Trudy neemt weer haar dagelijkse vroege duik in zee. Vandaag spot ze de Bruine Pelikaan - Brown 
Pelican - Pelecanus occidentalis. Na het ontbijt, ook weer op de veranda, want met deze temperaturen is dat de beste 
plek, naast de airco slaapkamer, om te zijn, gaan we met de bus naar Willemstad. In een klein half uur zijn we in het 
centrum. We bezoeken de drijvende markt, een overdekte markt, zien de gekleurde huisjes, de Pontjesbrug, het 
Riffort (nu een winkelcentrum), nemen een ijskoffie op het terras en zien de Pontjesbrug open gaan. Er komen twee 
grote containerschepen de (hoge) Julianabrug onderdoor op weg naar zee. We wandelen nog wat rond en eten wat 
bij "Plasa Bieu" een markthal waar verschillende keukens eten maken. Prima kip en vis waar we meer dan genoeg 
van hebben. We wandelen nog wat door Pietermaai en scoren kleurige kaftans voor de dames. Om 13:30 hebben we 
de bus terug. Ook nu weer wat boodschappen gehaald en een duik in het zwembad. Tevens afspraak gemaakt voor 
de tandarts (Pieter is een vulling kwijt) en voor het zwemmen met dolfijnen op vrijdag. Door de uitgebreide lunch nu 
alleen verse champignonsoep en wat sla met eieren als diner. Net op tijd om nog wat koffiefilters te kopen bij AH, die 
van 8-20 uur open is. Ommetje langs het strand waar de eettentjes goed vol zitten. Ook vandaag weer op tijd naar 
bed. 
 

 

25-06-2014 woensdag 
Vandaag allemaal vroeg op. Trudy en Pieter gaan nog snel even de zee in en gaan om 8:00 met de bus op weg naar 
de tandarts. Kies wordt weer gevuld en dan nog op zoek naar de bus terug. Dat lukt met de busservice van 
Vreugdenhil. Wat vers brood en beleg meegenomen en tegen 11:30 weer terug. Koffie op de veranda en we zien 
weer allerlei vogels op de mandarijn en mango afkomen: Suikerdiefje - Bananaquit - Coereba flaveola, Oranje 
Troepiaal - Troepial - Icterus icterus , Naaktoogduif - Bare-eyed Pigeon - Columba corensis, Musduif - Common 



Ground-Dove - Columbina passerina, Tropische Spotlijster - Tropical Mockingbird - Mimus gilvus, Roodkraaggors - 
Rufous-collared Sparrow - Zonotrichia capensis, Gele Troepiaal - Yellow Oriole - Icterus nigrogularis 
Voor lunch vandaag de restanten van gisteren van Plasa Bieu. We zoeken nog Skype contact, maar niemand 
reageert. We gaan vanmiddag een auto regelen, Ma gaat even slapen, Erik naar zijn boot voor opladers en een 
radiocontact met zeilers. 
Voor het eten nog contact met Esther via de iPad, zwemmen en een drankje tot de kok weer terug is. Trudy doet nog 
een wasje en dan rustig op onze veranda aan de borrel. Met wat jankende kinderen aan het zwembad, maar ook 
vogelgeluiden om ons heen. 
Rond 18:00 is Erik terug met twee gasten. Loed en Marleen komen mee voor een borrel en eten mee. Met de vele 
verhalen is het tot 21:30 uur gezellig op de veranda. Wel last van muggen, maar DEET helpt een beetje. 

26-06-2014 donderdag 
Na de gebruikelijke rituelen (zwemmen, douche, ontbijt) om 9:30 uur de auto ophalen. Bij het zwemmen worden de 
pelikanen weer gespot en we zien een blauw visje rond onze benen zwemmen. We geven Marleen een lift tot Salina, 
waar ze een fiets gaat ophalen, en rijden dan verder westwaarts. Ons eerste doel zijn de flamingo's. Gelukkig waren 
die er en konden we leuke plaatjes maken van de Flamingo - Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber. Dan verder 
voor verkoeling naar een ijskoffie bij restaurant Karakter met uitzicht op een blauwe zee en het koraalrif van Sint 
Marie. Hier zien we ook onze eerste kolibrie (Blauwstaartsmaragdkolibrie - Blue-tailed Emerald - Chlorostilbon 
mellisugus) Vervolgens door droog en dor landschap met veel cactussen steeds verder westwaarts. Het laatste stukje 
over zandweg naar Watamula. Uiteindelijk niet spannend en we keren terug naar Westpunt voor lunch bij Jaanchi's. 
We proeven geit (soort draadjesvlees) en leguaan (veel bot met soort kip smaak) en eten vis, garnalen, 
draadjesvlees, slakken. Alles met vitamine L (liefde) bereid. We krijgen nog ijsje van de zaak, stickers en de dames 
een kleine beurs voor de loterij winst... Het is al laat, dus gaan we op huis aan. Ook nu weer regelmatig roofvogels 
(o.a. Zuidelijke Caracara - Southern Caracara - Caracara plancus), parkieten (Maïsparkiet - Brown-throated Parakeet 
- Aratinga pertinax), leguanen over en langs de weg en weer veel droog, dor landschap met cactussen. We zijn tegen 
17:00 uur bij het Spaanse Water voor "happy hour" bij café De Pier. We eten nog wat Surinaamse kip met rijst en 
boontjes en nemen een drankje. Veel Nederlandse zeilers komen hier op af, waaronder ook Loed en Marleen. Om 
20:30 uur zijn we dan weer terug in onze bungalow en gaan al snel slapen na deze toch wel vermoeiende dag. 
 

 

27-06-2014 vrijdag 
Vandaag is het dolfijnen dag. Om 11:00 uur staat er een afspraak voor Ma voor een ontmoeting met dolfijnen. Trudy 
en Pieter gaan om 14:00 uur zwemmen met dolfijnen. We zijn benieuwd en vertrekken op tijd met de auto naar het 
Zeeaquarium. Eerst krijgen we nog een flinke plensbui over ons heen, maar die is van korte duur en vanaf de veranda 
is dat leuk om te zien. 
Het blijkt uiteindelijk een hele dag Zeeaquarium te worden. Eerst een intro film, dan de ontmoeting met dolfijnen voor 
Ma. Wel veel wachten tussendoor. Dan lunch en is het alweer bijna 14:00 uur voor het zwemmen met dolfijnen voor 
Pieter en Trudy. We zien nog wel de dolfijnen show en dan weer tijd voor film, instructie en een duik in het water. Het 
is een leuke ervaring dit zwemmen met Annie en Pascal. Springen, draaien, aaien, zwaaien, kusjes geven en als klap 
op de vuurpijl aan de rugvin van twee dolfijnen voortgetrokken worden. Tot slot kopen we toch maar alle foto's, 
hoewel Erik er ook al heel wat heeft geschoten. We bekijken nog kort het zeeaquarium en de flamingo's. Dan is het 
alweer bijen 17:00 uur wanneer we vertrekken. Nog even wat boodschappen bij Vreugdenhil (een hele grote Spar) en 
dan naar huis. Lekker koel biertje op de veranda, terwijl Erik alvast aan het eten begint. We eten kip, gebakken 
aardappelen, appelmoes en salade van tomaten en komkommer. En dan ook nog ijs toe. 
 



 

28-06-2014 zaterdag 
Op hun 12,5 jarig huwelijksdag gaan Pieter en Trudy vroeg (6:30) zwemmen. Met de duikbril van Erik zien we leuke 
vissen onder ons langskomen. Ook vanmorgen weer een plensbui en tijdens het ontbijt opnieuw. Gelukkig is het snel 
weer droog, maar wel een vochtige atmosfeer. Na het ontbijt gaan we richting Sint Joris Bay. We nemen diverse 
tussendoor weggetjes en belanden uiteindelijk bij de Struisvogel boerderij. Onderweg stellen we weer vast dat het erg 
rommelig is op Curacao. Veel zwerf afval, rommelige tuinen, slecht wegdek, bouwvallen. Hier en daar ook fraaie 
huizen, maar de omgeving is onveranderlijk een zooitje. En ook hier weer veel droog en dor landschap met 
cactussen  
==Cacti occur mainly on the American continent. Curacao has three species of columnar cacti: datu (Stenocereus 
griseus), kadushi (Subpilocereus repandus) and kadushi di pushi (Pilosocereus lanuginosus) 
Ook de Schijfcactus - Opuntia - Spaanse Juffer komt veel voor in het dorre landschap== 
en leguanen. Hier en daar een fraaie "Gouden regen" of een "Flamboyant" boom die het landschap opfleurt, naast de 
regelmatig verschijnende kleurige Bougainville. Verder ziet vooral Erik overal de kalebas bomen en scoort er drie voor 
Ernie om te bewerken. We werpen een blik op de Joris baai waar scouts een vuurtje aan het stoken zijn en gaan op 
zoek naar koffie. Dat is nog een heel karwei en na 5 mislukte pogingen (of de tent is gesloten, of bestaat gewoon weg 
niet) gaan we op huis aan. We stoppen nog wel bij Brievengat. Een leuk oud landhuis, maar ook hier verder niets te 

beleven. Na een stop bij van der Tweel voor gebak, zetten we onze eigen bak koffie en vieren feest 😃😁😜 met 

tompouce. We luieren wat op de veranda en gaan zwemmen voor we voor het avondeten naar Fishalicious 
vertrekken. Daar hebben we een lekker maal met garnalenkroketten, toast paling, soep met schelpdieren en 
vervolgens, kabeljauw, mahi mahi (gouddorade) en zeebaars. Heerlijk gegeten en we gaan terug naar Papagayo voor 
thee/koffie met soesjes. Nog even wat iPad en PC voor het slapen gaan. Morgen de auto weer terugbrengen en onze 
laatste dag op Curaçao. 

29-06-2014 zondag 
Deze keer gaan we met drie zwemmen om 7:00 uur. Erik vindt een zeester en met de truc van het omdraaien van een 
steen zien we veel gekleurde vissen bij elkaar. 
Na het ontbijt de auto terugbrengen, krentenbollen voor morgen mee en dan koffie op de veranda. We luieren nog wat 
tot het voetbal begint, want het is weer warm vandaag. Na een zenuwslopende wedstrijd wordt nog net met 2-1 
gewonnen van Mexico. Dan gaan we naar het strand om te snorkelen en af te koelen. We kopen nog een extra 
snorkelset en Pieter en Erik zien veel gekleurde vissen, langoest, octopus, Schorpioenvis en diverse koralen, 
waaronder hersenkoraal. Voor 6 gulden per bed kunnen we blijven, maar dat doen we niet. Dan gaan we liever naar 



het zwembad bij ons voor de deur. Daarna borreluurtje met chips en mango/papaya/banaan shake. Voor het diner 
maken we wat restjes op: aardappel met kaas gegratineerd, stokbrood, appelmoes, salade van komkommer en 
tomaat, rundvleessalade, kip/kerry salade, wijntje erbij. Een prima laatste avondmaal. Wanneer de vaatwasser weer 
draait kijken we wat tv en hangen op de bank op de veranda. We eindigen de maaltijd met ijs. Dan is het alweer 
donker, want de zon gaat hier al vroeg, zo rond 19:00 uur, onder. Trudy pakt alvast wat spullen bij elkaar, want 
morgen moeten we weer naar huis. We worden om 15:50 opgehaald, maar mogen tot die tijd in onze villa blijven. 
Voor het slapen gaan blijkt de klamboe van Ma naar beneden te zijn gekomen. We maken die provisorisch, maar als 

ze dan in bed kruipt gaat ze er op zitten en komt de hele boel weer naar beneden. Net een boerka ... 😃 Enfin 

probleem wordt gefixt en om 20:30 uur gaat Ma plat. 

30-06-2014 maandag 
De reisdag terug naar huis breekt aan. Pieter en Trudy gaan nog een keer snorkelen en daarna ontbijt. Ook wat extra 
krentenbollen en brood smeren voor straks onderweg. We babbelen nog wat op de veranda en gaan inpakken. De 
duiven en troepialen maken de kruimels op. Om 10 uur zijn we er eigenlijk al klaar voor.... Dus nog even doorbijten tot 
de bus ons komt halen. Intussen nemen we om 12:30 uur afscheid van Erik. Die moet het luxe leventje weer inruilen 
voor zijn boot. Wel helemaal volgestouwd met de etensrestanten van de week, incl. flessen wijn en sap.  Vanwege het 
gewicht neemt hij de bus naar de haven en Pieter en Trudy zwaaien hem uit bij de bushalte, nadat hij al afscheid heeft 
genomen van zijn moeder. 
Het getjilp van de suikerdiefjes en de roep van duiven en troepialen gaan we missen, maar weer terug naar "normale" 
temperaturen spreekt ons wel aan. 
Voor het zover is hebben we nog een busritje van een half uur en lang wachten op het vliegveld. We boarden pas om 

19:30 uur met geplande vertrektijd 19:45. Dat redden we dus niet 😜. Eerst vliegen we in 20 minuten naar Aruba en 

daarna door in 9 uur naar Schiphol. Vertrek Curacao om 20:00 uur na de gebruikelijke veiligheidsinstructies. Ook nu 
treffen we het (niet) met een huilend kind op de rij voor ons. Gelukkig verlaten die het vliegtuig in Aruba. En net als op 
de heenreis komen we de tijd door met een film, series en hapje en een drankje en nu ook een beetje slapen. Rond 
13:00 plaatselijke tijd (het is intussen 1-7-14) landen we op Schiphol. Vervolgens het ritueel van koffers ophalen, 
welke nog extra gescand worden. We werden ook al besnuffeld door een drugshond op deze beruchte smokkelroute. 
De auto staat nog netjes op P3 en rond 15:30 zijn we dan in Den Haag. Een uur later zijn we dan weer in Rotterdam 
via files op A13, A20 en A16, we zijn weer thuis.... 
 

 


