
 

1. WEBSITE ‘ON LINE’ 

Sinds 29 januari 2007 is onze site ‘on line’. 
Hulde aan webmaster Koen Schimmer. 
 
Van het Nederlandse deel zijn vrijwel alle 
pagina’s klaar. De Portugese en de Engelse 
versie worden op korte termijn verwacht. 
 
 
Het webadres dat we in Nederland zullen 
gebruiken, is: 

www.jeeigenberg.nl  
(‘je eigen berg’ dus) 

 
Een panoramafoto laat zien wat we bedoelen 
met je eigen berg. De foto is zo scherp dat u 
de bomen zowat kunt tellen.  

4. KWARTIERMAKERS NAAR 
PORTUGAL 

NR. 1 
 
 
Almere, 
3 februari 2007  

13 maart gaat alles in een grote vrachtwa-
gen en 14 maart gaan Wynand, Nel en Lies 
op weg.  
 
Het wordt dan even hard aanpoten om de 
volledige inrichting te realiseren van de cot-
tages.  
 
Nel gaat  na 14 dagen weer terug naar Ne-
derland voor de laatste losse eindjes.   

INHOUD 
 
1. website ‘on line’ 

2. start verhuur  

3. verhuuracties 

4. kwartiermakers naar  
Portugal 

5. verhuisbericht  
Wynand, Nel & Lies 

  

Wilt u deze nieuwsbrief niet 
meer ontvangen? 
Laat het ons weten via          
unsubscribe@montedocasarao.com 

U vindt verder een beschrijving van de om-
geving, van de verschillende cottages en hoe 
die te huren. In de komende weken wordt de 
site verder uitgebreid.  
 
 
2. START APRIL 2007 

Casa Basta is het eerste huis dat in de ver-
huur gaat, te weten vanaf zaterdag 7 april 
2007. Daarna volgen de andere huizen: 
eerst Casa Marcanta, dan Casa Boa en eind 
april Casa Valorosa. 

 
 
3. VERHUURACTIES 

• Van 7 april tot en met 8 juni 2007 hante-
ren we een ‘try-out’ periode met aange-
paste prijzen. U kunt dan al bij ons te-
recht vanaf € 300,00 per week 

• 9 juni begint het hoogseizoen. 

• Onder de eerste 25 huurders wordt een 
week gratis verblijf verloot. 

• Voor iedere huurder, die u aanbrengt, 
wordt u een dag huur in mindering ge-
bracht. 

Kent u anderen voor wie deze 
nieuwsbrief ook interessant is? 
Laat het ons weten via   
subscribe@montedocasarao.com 

 

Willem gaat mee naar Portugal 

Wynand Riemslag  
Nel Schimmer  
Lies Schimmer 

 

5. VERHUISBERICHT 
 
Per 15 maart wordt (blijft) ons adres in 
Nederland: 
 
Geelvinkbaai 8 
NL 2904 BB CAPELLE A/D IJSSEL 
Nederland 
06 53 80 09 41 
 
Het adres in Portugal is: 

Monte do Casarão 
Pomba 
Caixa Postal 5578 
PT 7630-568 SÃO TEOTÓNIO 
Portugal 
mob. +351 913 647 10  
(voorlopig telefoonnummer) 
 
6. NIEUWE E-MAIL  
 ADRESSEN 

• l.schimmer@montedocasarao.com 

• n.schimmer@montedocasarao.com 
• w.riemslag@montedocasarao.com 


