
1. LEKKER ZONNETJE 
  
De gemiddelde temperatuur overdag is zo’n 
28˚C, met in de regel een strak blauwe 
hemel. Tegen drie uur steekt er een aange-
naam briesje op uit zee. Ideaal dus voor 
ons Nederlanders. ‘s Nachts koelt het af. Je  
slaapt daardoor heerlijk. De Portugezen 

echter klagen 
steen en been. 
Het is hun dit 
jaar veel te 
koud. Ook de 
druiven hebben 
meer warmte 
nodig anders 
zijn ze straks 
niet zoet ge-
noeg. En dat 

wordt ingewikkeld met het beoogde EU-
verbod op het toevoegen van suiker. Maar 
zoals gezegd: voor ons prima. We hebben 
tot nu toe maar 2 dagen gehad dat we echt 
hebben lopen puffen. 
  
2. ZWEMBAD BIJNA KLAAR 

Onze eerste duik in het 
zwembad zal binnenkort 
een feit zijn. Half augus-
tus is de planning. Het 
zwembad wordt schitte-
rend. En groot. En het 
uitzicht is om te verge-
ten dat je kwam zwem-
men. De  brandweer 
komt het bad vullen. De 
finishing touch: ligstoe-
len kopen, zorgen dat de 

diepvries vol Magnums en Raketten ligt 
(Ola heeft hier een monopoliepositie) en 
dat de vinho verde en de cerveja koud 
staan.  
     
3. GOEDKOOP VLIEGEN 
 
Juli is voorbij, en dat betekent dat de vlieg-
maatschappijen hun prijzen weer laten 
zakken. Vanaf 25 euro (exclusief luchtha-
venbelasting) boekt u al een enkele reis.   
Ryanair biedt zelfs vluchten aan van 10 
euro. We hebben de komende maanden 
wat ruimte, dus als u er nog een paar da-
gen tussenuit wilt, is dit uw kans.  
 
4. KIDS WORLD 
 
Monte do Casarão is één grote speeltuin. 
Op 35 hectare autoloos oerwoud kun je 
naar hartelust in bomen klimmen, hutten 
bouwen, kikkers en schildpadden (en mis-
schien een wild zwijn) vinden, vissen in de 
beek. En als je je ouders mee krijgt, kun je 
gaan paardrijden, surfen of een dagje naar 
een dierentuin of giga-waterpretpark. En ’s 
avonds haal je lekker een stripboek, een 
Donald Duck of een écht boek uit onze 
bibliotheek. Of een filmpje, dat kan ook. Of 
je gaat naar een van de 120 tv-zenders 
kijken die we sinds kort hebben.  

 
 
5. VRIENDINNETJE WILLEM 

 
Een paar weken nu heeft Willem gezel-
schap van Sproet, roepnaam Vlo. Toen Lies 
haar kreeg, woog ze 1750 gram en ze is 
nog niet veel zwaarder geworden.  Willem 
is haar grote voorbeeld, dus spurt ze ‘s 
morgens vroeg direct al naar beneden, 
naar Willem. Ze doet hem in alles na. Ze is 
eigenwijs, zeer zelfstandig en luistert niet. 
Ze hangt graag aan de staart van Willem 
en daarvan is 
hij (uiteraard)  
niet altijd 
gediend.  

 CONTACTGEGEVENS 
 
Ons adres in Portugal is: 
 

Monte do Casarão 
Pomba 
Caixa Postal 5578 
PT 7630-568 SÃO TEOTÓNIO 
Portugal 
Tel.    +351 219 010 010 
 (binnenkort een nieuw 

nummer: zie website!) 
Mob.  +351 913 647 106 
 

Het adres in Nederland is: 
 

Geelvinkbaai 8 
NL 2904 BB CAPELLE A/D IJSSEL 
Nederland 
Tel.  +31 104 510 649 
Mob.  +31 628 277 123  

www.jeeigenberg.nl 
 

* l.schimmer@montedocasarao.com 
* n.schimmer@montedocasarao.com 
* w.riemslag@montedocasarao.com 
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Wynand Riemslag  
Nel Schimmer  
Lies Schimmer 

NEL NAAR PORTUGAL 
 
22 augustus voegt Nel zich defi-
nitief bij echtgenoot en zus op 
Monte do Casarão. Lopende 
zaken zijn afgehandeld en de 
toekomst ziet er zonnig uit.  
Na Rotterdam,  
Vriezenveen, 
Almere en  
Capelle aan 
den IJssel  
dan nu  
Pomba,  
Portugal.  

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

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


