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Schilderen op je eigen berg 

 
Van 22 tot 29 april en van 21 

tot 28 oktober 2010 kunt u een 
week lang tekenen en schilde-
ren in de geweldige ambiance 
van Monte do Casarão. Begin-
ner of (ver)gevorderde, ieder-
een zal zijn hart kunnen opha-
len. Jenny Helder is uw docent. 
Meer info vindt u op onze site.  

14000 per dag. De Portugezen staan er uren 
voor in de rij.   
Als u in Belém bent, ga dan zeker naar binnen 
en laat u in een van de rijk met azulejos beklede 
zalen een kop koffie brengen, met een pastel 
erbij. Of liever twee, zo lekker zijn ze wel.  
 
 

3. ENGE BEESTEN 
 
Een standaardvraag 
van onze gasten is of 
er hier beesten zijn 
waarvoor je moet 
oppassen. Je kunt 
hier inderdaad, net 
als in andere natuur-
gebieden, schorpioen-
tjes en slangen tegen-
komen. Beide niet 

dodelijk, wel pijnlijk. Goede schoenen als je je 
buiten de paden begeeft en oplettendheid als je 
een steen of stuk hout optilt, zijn geboden. We 
zijn niet zo van het doodmaken, maar soms 
pletten we een schorpioentje of de 10 centime-
ter grote duizendpoot met het harde schild.  
Verder zijn er hagedissen, salamanders, (boom)
kikkers, padden, gekko’s, mollen en muizen, 
maar die zijn, hoewel soms erg groot, allemaal 
onschuldig. Af en toe zitten ze binnen en dan 
proberen we ze weer naar buiten te krijgen. Zo 
zat er een muisje in de piano. We hebben het 
even aangekeken en gewacht of hij uit zichzelf 
wegging, maar toen hij met hondenbrokken ging 
slepen zodat de toetsen vast kwamen te zitten, 
hebben we toch maar maatregelen genomen. 
Geroosterd brood met boter (Portugees recept) 
in de muizenklem en het beestje was niet meer.  
 

  
4.  HYGROCYBE PSITTACINA 
 
In Californië heb ik ooit eens een regenbui in de 
woestijn meegemaakt. Binnen een paar uur was 
het hele gebied één grote bloemenzee. Hier zie 
je een dergelijk fenomeen als de regenperiode 
voorbij is. Met paddenstoelen. Die schieten dus 
letterlijk als paddenstoelen uit de grond.  
We hebben een - denken wij - heel zeldzame 
soort ontdekt. Het papegaaizwammetje. Volgens 
de boekjes komt hij voor in West-Europa, IJs-
land en Groenland, vooral op grasland, maar 
staat op de rode lijst.  
Op Monte 
do Casarão 
groeit ie in 
het mos 
tegen de 
berg aan. 
Hij is 2 à 3 
centimeter 
groot, 
wasachtig 
en flessen-
groen van kleur. Die kleur blijft maar een paar 
dagen, dan wordt het zwammetje lichtbruin en 
dof en valt niet meer op. Je schijnt ze te kunnen 
eten, maar omdat het er maar drie zijn, doen we 
dat mooi niet.  

1. STERK MERK 
 
De oliebollen zijn allemaal op. De kerstversie-
ring zit weer in de doos. Het nieuwe jaar is be-
gonnen. Ik wens iedereen (voor zover ik dat 
nog niet heb gedaan) een zeer gelukkig en 
voorspoedig 2010.  
Wij hier op Monte do Casarão gaan er weer vol 
tegenaan. De vooruitzichten zijn goed. Nu al, 
eind januari, wordt er volop geboekt, zoals onze 
kalender laat zien. Veel gasten komen terug. 
Voor de 2e keer, voor de 3e, voor de 4e keer. 
Onze allereerste boekers spannen de kroon: zij 
komen in juni al voor de 6e keer. Je Eigen Berg 
blijkt een sterk merk.  

Bekendheid is cruciaal. Daar zijn we continu 
mee bezig. Met de in steeds meer talen vertaal-
de nieuwsbrief, met het up-to-date houden van 
de website, met het zichtbaar zijn op Google 
Maps, met de regionale bureaus voor toerisme. 
Ons promotiemateriaal is vanaf nu ook te vin-
den op alle grote vakantiebeurzen in Europa: 
Utrecht, Antwerpen, Toulouse, Lyon, Berlijn, 
Parijs, Londen. Helemaal top.  
 

 
2. ZOETIGHEID 
 
Portugezen zijn dol op zoetigheid. Hoe zoeter 
hoe beter. Volgens eigen zeggen om de bitter-
heid van het dagelijks leven zoet te maken. Hoe 
dan ook: feit is dat de Portugezen al eeuwen 
lang via de Arabische en joodse handelaren (en 
later via de zeevaarders) suikerriet, kaneel, 
cacao en vanille kennen die met gulle hand in 
de recepten worden gebruikt. Er zijn gebakjes, 
taarten, cake’s en toetjes te kust en te keur en 
allemaal zijn ze erg lekker.  
Heel erg lekker is de pastel de nata, een gebak-
je van 
blader-
deeg met 
een vul-
ling van 
room, 
bestrooid 
met ka-
neel en 
poeder-
suiker. In 
elke pas-
telaria te 
koop, maar bent u in de buurt van Lissabon dan 
moet u naar Belém, naar de oorsprong van de 
pastéis. Het recept is van de monniken van de 

Mosteiro dos Jerónimos, maar werd, bij de slui-

ting van het klooster als gevolg van de liberale 
revolutie in 1820, verkocht aan een bakker die 
de gebakjes onder de naam Pastéis de Belém in 
1837 in de markt zette, volgens het originele, 
ook nu nog maar aan enkelen bekende, recept.  
Het gelijknamige koffiehuis verkoopt er 8000-

Winnaars 2009 
 

Elk jaar verloten we onder de gas-
ten van dat jaar een week verblijf 

op Monte do Casarão.  
Winnaar van 2009 is de familie 
Mollee-Courant uit Oostzaan. 
Marise, Cajo, Nina en Olaf, van 
harte! Leuk jullie weer terug te 

zien! 
 

Wilt u de reactie van de familie 
Mollee lezen? Klik dan op onze 

website op Gasten. 
 

Ook in 2010 verloten we weer een 
week verblijf. Wie weet bent u de 

gelukkige. 


