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1. VERHUISKLUS GEKLAARD  
Even leek het 
erop dat de ver-
huiswagen niet 
groot genoeg was 
en dat we niet op 
de afgesproken 
tijd weg zouden 
kunnen, maar 
met de fysieke en 
morele steun van 
Mark, Anne, Bob, 
Digna en Koen 
(onze sjouwers) 
en Cees en Astrid 
(onze verhuizers) 
is het toch gelukt. 
Met een giga-vrachtwagen zijn onze spullen 
in 3 dagen naar Portugal gebracht. De 
meeste dozen zijn inmiddels uitgepakt en 
hoewel alles nog niet definitief een plek 
heeft, voelt het al als een echt thuis.  

 
2.   COTTAGES INGERICHT 

Er is heel hard gewerkt om alle cottages op 
tijd klaar en ingericht te hebben. maar het 
resultaat mag er zijn. Ze zijn écht mooi: 
plavuizen op de vloer, houten keuken met 
granieten aanrechtblad, wit gestuukte mu-
ren, luiken en horren voor deuren en ra-
men, marmer in de badkamer. En alles spik 
en span dank zij de groene zeep van Lies.  

3.   EEN GROTE BLOEMENZEE 
Het weer zat niet mee, het heeft erg veel 
geregend. Maar - om een bekende 60-
jarige te citeren - elk voordeel heb zijn na-
deel: Monte Do Casarão is nu één bloemen-
zee.   

Wynand Riemslag  
Nel Schimmer  
Lies Schimmer 

Willem geniet! Hij is de hele 
dag buiten, trekt met zijn 11 
jaar regelmatig een sprintje de 
berg op of gaat even pootje 
baden in de beek.  
Ook de 3 dagen onderweg op 
de voor hem ingerichte achter-
bank (we hebben de auto ver-
ruild voor een 9-persoonsbus) 
was geen enkel probleem.  

4.    UPDATE WEBSITE 
Tot nu toe konden we u alleen maar foto’s 
laten zien van kale huisjes die nog niet waren 
ingericht, die soms zelfs nog in de steigers 
stonden. Er werd wel wat van uw voorstel-
lingsvermogen gevraagd. Komt het beeld 
overeen met de werkelijkheid? Een klik op 
www.jeeigenberg.nl  en u weet het.   
De Engelse en de Portugese website gaan bin-
nenkort ook on line: www.a-hill-of-your-
own.uk en www.seupropriomonte.com. 
Met dank aan Josee Koning, Tiago, Ana, Nobre 
en Bas. 

 
5. EERSTE BEZOEKERS 
De derde week van mei komen de eerste 
‘echte’ gasten. Heel spannend!  

• U kunt nog meedingen naar een week gra-
tis verblijf. Die verloten we onder de eerste 
25 boekers. 

• Daarnaast wordt u voor iedere huurder die 
u aanbrengt, een dag huur in mindering 
gebracht. 

 
 
 

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

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

6. CONTACTGEGEVENS 
 
Ons adres in Portugal is: 

Monte do Casarão 
Pomba 
Caixa Postal 5578 
PT 7630-568 SÃO TEOTÓNIO 
Portugal 
mob. +351 913 647 106 
 
Het adres in Nederland is: 

 
Geelvinkbaai 8 
NL 2904 BB CAPELLE A/D IJSSEL 
Nederland 
06 53 80 09 41 

www.jeeigenberg.nl 
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* w.riemslag@montedocasarao.com 


