
1. TELEFOON EN INTERNET 
  
Even leek het een gebed zonder eind, maar 
nu hebben dan toch alle cottages een tele-
foon- en internetaansluiting. Chapeau voor 
de technici, en ideaal voor u. Kunt u in alle 
rust dat boek afmaken waar u al zolang mee 
bezig bent, of dat beleidsplan schrijven waar 
u nog niet aan toe kwam. Televisie was er al 
overal, met alle Nederlandse zenders. En 
nog een stuk of 120 buitenlandse. Een dvd-
speler staat ook in alle huizen en op verzoek 
installeren we er nog een videoapparaat bij. 
Films hebben we zat. 
 

2.    UPUPA EPOPS 
 
Ofwel Stronthaan (hij schijnt nogal te stin-
ken omdat hij zijn nest niet schoonmaakt en 
omdat het vrouwtje een klier heeft die een 
vieze geur afscheidt) ofwel de hop. Hij komt 
hier veel voor en hopt gewoon heen en weer 
bij het huis. Schitterende vogel, vooral als 
hij zijn kuif opzet. Verder hebben we de 
bonte specht, de boomklever, de koolmees 
en de pimpelmees, de zwaluw (we hadden 
een nest onder de dakpannen maar dat is 

helaas met eieren en al naar beneden ge-
komen), de putter, de merel, de patrijs, de 
Vlaamse gaai, de ransuil en de bosuil, al-
lerlei roofvogels, de koereiger (als de her-
der voorbijkomt met zijn koeien en scha-
pen), de ekster. Een heel vogelboek vol. 
De ooievaar houdt niet van bergen, dus om 
hem te zien moet u een kwartiertje rijden. 
 

3.    GOLF VOOR PRO’S 

Portugal heeft schitterende golfbanen waar 
menig kampioenschap op is gespeeld. Een 
van onze gasten heeft de golfbanen in de 
omgeving van Monte do Casarão verkend. 

Hij was zeer enthousiast en onder de in-
druk van de kwaliteit en de entourage. 
Vilamoura (drie kwartier rijden) was favo-
riet: daar heeft hij menig balletje geslagen. 
 

4. ROOKWORST 
 
in São Teotónio zit een supermarktje dat 
allerlei Nederlandse waar verkoopt. De 
eigenaar komt uit Nederland. Om drop, 
stroopwafels en rookworst veilig te stellen, 
importeert hij ze zelf maar. Boodschappen 
doen is sowieso geen enkel probleem: er 
zijn zeven supermarkten, variërend van 
heel klein tot heel groot. Ook is er elke dag 
tot 13.00 uur een overdekte markt met 
twee groentekramen, twee viskramen en 
een bakker. Via een kralengordijn kom je 
bij de slager. Een paar kilometer buiten het 
dorp heb je nog de Aldi en de Lidl. Elke 
eerste maandag van de maand is er boven-
dien een boerenmarkt, met allerlei streek-
producten.   

 
5.    RESERVEREN 2008 
 
Vanaf nu is het moge-
lijk te reserveren voor 
2008. Als u dat doet 
vóór 1 januari 2008 
krijgt u op de totale 
verblijfskosten 15% 
korting. Informatie 
over de manier hoe 
hier te komen, vindt u 
op onze website onder 
Contact. Vervoer. 
 

 CONTACTGEGEVENS 
 
Ons adres in Portugal is: 
 

Monte do Casarão 
Pomba 
Caixa Postal 5578 
PT 7630-568 SÃO TEOTÓNIO 
Portugal 
Tel.    +351 283 959 985   
(Let op: nieuw!)  
 
 

Het adres in Nederland is: 
 

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

www.jeeigenberg.nl 
 

* l.schimmer@montedocasarao.com 
* n.schimmer@montedocasarao.com 
* w.riemslag@montedocasarao.com 
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REACTIES VAN GASTEN 
 

‘Wij denken nog dagelijks terug aan 
ons verblijf bij jullie. Wat hebben wij 
genoten.’ 
 
‘Jullie hebben hier een fantastisch 
terrein met prachtige huizen.’ 
 
‘Een prima plek om met kinderen, 
familie, vrienden samen te zijn.’ 
 
‘We genieten nog na van het ont-
spannen leventje op Monte do 
Casarão.’ 

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 


