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Een van mijn grootste nachtmerries is dat we
geen water hebben. Dat is niet geheel ondenkbaar, want in de Alentejo is water schaars.
Omdat onze bron niet voldoende water levert
in de zomer en elke keer de brandweer bellen
geen optie is, hebben we besloten een nieuwe
bron te laten boren in de hoop dat ie meer
water oplevert.
Een giga-klus
en spannend
(foto links)
bleef het tot het
eind. Maar water is er gevonden, 180 meter
diep, 700 liter
per uur. Het
kostte nogal
wat moeite om
het geheel goed
aan de praat te
krijgen maar
daarover kunt u
binnenkort
meer lezen op
onze website.
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www.jeeigenberg.nl

WATER

PEGO DAS PIAS

Ook al is water schaars, er zijn plekken waar
meer dan voldoende is. Zo is er de rivier de
Mira met haar zijrivieren en zijn er grote stuw-
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Vanmorgen is in Almere een goede
collega en vriend gecremeerd. Veel
te jong en te snel gestorven. Met
zijn instemming hebben we een
olijfboom naar hem vernoemd.
Geen ‘knoestige, maar soepel van
de olie’, wat hij graag wilde (die
hebben we niet) maar een jonge,
zwaar van de olijven. Symbool voor
iedereen die we kwijt geraakt zijn.

meren. Tussen São Luis en Odemira vind je
iets heel bijzonders: Pego das Pias, een aaneenschakeling van waterbekkens. Je kunt erom heen lopen, maar het is een ervaring apart
om tussen de hoge rotsen (met soms een
smalle doorgang) in heel helder water van het
ene naar het andere bekken te zwemmen.
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FESTIVAL SUDOESTE

Björk, The Chemical Brothers, Franz Ferdinand, Gold Frapp, grote namen op een groots
popfestival in een klein dorp. Zambujeira do
Mar was begin augustus voor de tiende keer
op rij gastheer voor zo’n 40.000 muziekliefhebbers. Automobilisten stonden - hier ongekend - regelmatig in de file en in de wijde omgeving was geen brood en bier meer te krijgen. De politie regelde het verkeer bij de su-

permarkt en bij de benzinepomp stond je uren
in de rij. Maar leuk was het. De sfeer was pri-

ma, het weer geweldig en de optredens overdonderend. Volgend jaar zijn we er weer bij.
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KURKOOGST

Onze eerste eigen kurkoogst is een feit. Het
ontdoen van de kurkeik van zijn bast gebeurt
op de traditionele manier. Er
komt geen machine aan te pas
en er worden
halsbrekende
toeren uitgehaald. De kurk
wordt op één
plaats verzameld waar het
een maand
moet drogen
voordat het gewogen wordt.
Voor het wegen
wordt een weegschaal gebruikt
die op de Edammer Kaasmarkt niet zou misstaan. De opbrengst is volgens Portugese
maatstaven niet groot, maar ons valt het alles
mee: 124 arrobas. En voor uw begrip: een
arroba is ongeveer 15 kilo.
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BLIJDE GEBOORTE

Ik vertelde u in de vorige nieuwsbrief over het
zwaluwechtpaar dat zijn nest bouwde op een
elektriciteitsdraad in de garage. We hadden
eerlijk gezegd niet veel hoop dat het wat zou
worden, want elke keer als we de garage inliepen, vloog moeder (of vader) van het nest af.
Groot was onze verrassing dus toen er ineens
drie jongen hun kop uit het nest staken. Inmiddels zijn ze uitgevlogen, maar elke avond
komen ze
terug. En
slapen naast
elkaar op het
draadje.

