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Schilderen op je eigen berg 

 
In april en oktober 2010 kunt u 
een week lang tekenen en schil-
deren in de geweldige ambiance 
van Monte do Casarão. Jenny 
Helder is uw docent. Meer info 

vindt u op onze website.  

kiezingsuitslagen en die van andere EG-landen, 
is er een zeer informatieve site:  
www.parties-and-elections.de 
 
 
3. VOER VOOR PSYCHOLOGEN 
  
Wat me hier enorm intrigeert, is de naamgeving. 
Of het nu een huis, een dorp, een heuvel of een 
dal is: alles heeft een naam die je nieuwsgierig 
maakt naar de geschiedenis daarachter. Wat te 
denken van Maria Azijn? Slecht Gewassen? Hek-
serij? Overbodige Berg? Schandpaal Daarboven, 
waarbij er dus ook Schandpaal Daarbeneden is? 
Van São Teotónio naar Monte do Casarão kom je 
eerst door Het Kot, vervolgens door Ravijn van 
de Hel (zo genoemd omdat het er met slecht 
weer vreselijk spookt) en Vagevuur (waar twee 
zussen woonden die van hekserij werden be-

schuldigd). Dan is er Broedertwist, Asbelt en 
Kwaaddenkendheid. Gelukkig kom je ook langs 
Nieuw Huis van het Kruis, Heilige Barbara en 
Gelukkig Getrouwd, anders zou je je toch geen 
raad weten.  
Casarão betekent Groot Huis. Niets bijzonders. 
Maar ik betwijfel of we dat erg moeten vinden.  
 
 
4. WATERPUT  
 
Eten van het land heeft hier nogal wat voeten in 
aarde. We hebben tweemaal geprobeerd bij het 
huis een groentetuin aan te leggen, maar beide 
pogingen zijn mislukt. De droge, harde grond vol 
stenen en de felle 
zon zijn de grote 
spelbrekers.  We 
wisten dat er - aan 
de achterkant van 
Monte do Casarão - 
ooit een groentetuin 
was geweest, langs 
een (in de zomer 
droge) waterloop en 
mooi beschut door 
struiken en bomen. 
En overwoekerd 
door bramen. Meters 
hoog. We hebben 
besloten die in ere 
te herstellen. Daar 
zijn we nog wel een tijdje zoet mee, maar dat 
mag de pret niet drukken. Tot onze grote ver-
rassing zijn er onder de bramen al een vijg en 
een nespera (foto links boven) tevoorschijn ge-
komen. En een zeker 4 meter diepe waterput, 
die volgens de buren wel 100 jaar oud is! Er 
staat zelfs water in, dat (als alle rommel  
er straks uit is) nog drinkbaar is ook!  

1. HET WEER 
 
Het mag dan een beetje een oubollig onder-
werp zijn, maar het weer is bij het bepalen 
van een vakantieplek een belangrijk selectie-
criterium. Een zonnetje en een lekkere tempe-
ratuur dragen veel bij aan een goed vakantie-
gevoel.  
Hier is het altijd mooi weer. Ook nu, eind  
oktober. We gaan nog steeds zeer schaars 
gekleed. Als u naar het weerbericht van het  
8-uurjournaal kijkt, moet u dat kleine puntje 
helemaal onderin links maar eens in de gaten 

houden. Weliswaar staat in de reisgidsen dat 
in de Alentejo de zomers heet en de winters 
koud zijn, maar het weer hier in het kustge-
bied, in de Alentejo Litoral, wordt bepaald 
door de West-Atlantische Oceaan. Dat bete-
kent een lekker verkoelend briesje in de zo-
mer en een mild klimaat in de winter. Zo´n 
acht maanden per jaar ligt de gemiddelde 
temperatuur boven de 23˚. In januari en no-
vember regent het een paar dagen, maar dat 
is natuurlijk ook broodnodig. Daar doen we  
verder niet moeilijk over. 
 
 
2. VERKIEZINGEN 
 
Nu we officieel naar Portugal verhuisd zijn, 
mogen we stemmen voor de gemeentelijke 
verkiezingen. We hebben nummer 12, 13 en 
14. Er staan blijkbaar niet veel buitenlanders 
hier ingeschreven, of ze maken geen gebruik 
van hun stemrecht. Wij kiezen de partij die de 
huidige burgemeester steunt. Je kunt namelijk 
niet op een onafhankelijke kandidaat stem-
men. De burgemeester is een prima man, met 
hart voor zijn gemeente en haar inwoners. Hij 
begint aan zijn vierde ambtstermijn, dus dat 
zegt genoeg.  
Het stemlokaal is al even saai en deprimerend 
als waar ook ter wereld, of het nou in Neder-
land, Afghanistan of Portugal is. Zou nou nooit 
iemand op het idee zijn gekomen de boel wat 
op te fleu-
ren? Dat je 
mág stem-
men is toch 
wel een 
feestje 
waard?  
Als u meer 
wilt weten 
over de Por-
tugese ver-

Prijzen 2010 
 

De  tarieven voor 2010 zijn vastge-
steld. Als u boekt vóór 1 januari, 
krijgt u een korting van 2,5%.  

Voor overwinteraars hanteren we 
speciale prijzen, afhankelijk van 

wat u wilt en hoe lang u boekt. Wij 
informeren u daarover graag.  

Lieve Frits,  
we hebben een mooie olijfboom voor 
je uitgezocht met uitzicht op het dal en 
de toegangsweg. We zullen hem met 
liefde en toewijding verzorgen.  


