
 

Vroegboekkorting 
 
De prijzen voor het volgend jaar zijn 
bekend. Boeken vóór 1 januari 2012 
kan tegen de prijzen van 2011.  
Aangezien de prijzen van het laag– 
en middenseizoen zijn gelijk geble-
ven, wordt daarop tot 31 december 
een korting gegeven van 5%.  
 
De vroegboekkorting geldt ook voor 
de schilderweken.  
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thermiek omhoog brengen. Spectaculair. Ik kan 
het u niet laten zien, want ik heb zo ingespannen 
zitten kijken dat ik heb vergeten een foto te maken.  
 
 
3. BATATA DOCE DE ALJEZUR 
 
Aljezur maakt zich op voor zijn vier dagen duren-
de Festival da Batata Doce, het feest van de zoete 
aardappel. Ze zijn trots op hun aardappel daar, en 
met recht. Hij smaakt niet alleen goed - een 
beetje zoetig zoals de naam al doet vermoeden - 
je kunt er ook van alles mee doen, van gewoon 
koken tot het bakken van koekjes en taarten. 
Twee jaar geleden heeft de nogal onooglijke, bul-
tige paarsachtig rode knol de status gekregen van 
beschermd streekproduct, een Europese registra-
tie van authentieke streekproducten. Als enige in 
Europa mag 
de aardap-
pel nu de 
naam dra-
gen Batata 
Doce de 
Aljezur. 
Wist u dat 
er 1003 
streekpro-
ducten van 
Europese 
makelij zijn 
geregistreerd? Portugal staat met 114 (waarvan 
het merendeel uit de Alentejo) op de vierde 
plaats, na Italië, Frankrijk en Spanje. Zo is er Mel 
da Serra de Monchique, Azeite de Moura, Carne 
de Porco Alentejano, Paio de Beja, Presunto do 
Alentejo. 
Nederland bungelt een beetje onderaan met 8 
geregistreerde producten. Noord-Hollandse Edam-
mer is geregistreerd en de Westlandse druif. De 
registratie voor basterdsuiker is net aangevraagd. 
Je vraagt je af waarom het er maar zo weinig zijn. 
Zouden ze niet trots zijn op de Goudse stroopwa-
fels en de Arnhemse meisjes?  
 
Festival da Batata Doce de Aljezur 1 tm 4 dec. 

 
 
4. STERREN KIJKEN 
 
Iedereen is het erover eens: op Monte do Casarão 
zijn de avonden en nachten écht donker. Je ziet 
geen hand voor ogen (tenzij het volle maan is, 
maar daar hebben we het nu niet over). Wat je 
wel ziet, zijn ontelbaar veel 
sterren. Een van onze gasten, 
een enthousiast amateur-
astronoom, had zijn telescoop 
meegenomen en liet ons 
meegenieten van Saturnus 
met zijn ringen, van sterren-
hopen, de Triffidnevel en de 
melkweg.  Hij heeft zelfs voor 
ons een webpagina gemaakt. 
Een telescoop stond al op ons 
prioriteitenlijstje, maar is nu 
met stip gestegen.  
 
http://www.montedocasarao.com/Nl/
n_universe.html 

1. JORIS IS DOOD 
 
Joris is dood. Vergiftigd. In de auto is hij, op 
weg naar de dierenarts, overleden. Wammes is 
er godzijdank genadig vanaf gekomen. Een 
goed uur aan het infuus en de nodige injecties 
hebben hem weer op de been geholpen. Waar-
schijnlijk heeft hij veel minder van de rommel 
binnengekregen. Óf hij vond het niet lekker, óf 
Joris had alles al opgegeten. Het is nu vier we-
ken geleden, maar we hebben het er best nog 
moeilijk mee. Niet alleen wij, maar ook de an-
dere hondjes. Vooral Lotte mist haar vrolijke, 
ondernemende broer.  

In de omgeving gebeurt het vaker, horen we 
van de dierenarts. De boeren geven de jagers 
de schuld; de jagers geven de boeren de 
schuld. Vossen zijn het doelwit, volgens de een. 
Roofvogels volgens de ander. Ratten volgens 
een derde. Het blijft een walgelijke en verachte-
lijke daad waar terecht hoge gevangenisstraffen 
op staan. Helaas blijven de giffabrikanten (nog) 
buiten schot. Die varen er wel bij. 
 
 
2. WINTERKLAAR 
 
Zo heeft ieder op zijn tijd zijn eigen verdriet en 
narigheid. Afhankelijk van de grootte en intensi-
teit lukt het de 
meesten op zeker 
moment de draad 
weer op te pakken. 
Het leven gaat im-
mers verder. 
Wij zijn ons aan het 
voorbereiden op de 
winter. De olijven 
zijn geplukt, er is 
genoeg hout ge-
zaagd, de kachels 
werken (na bijna een 
jaar op non-actief 
hebben ze soms een 
zetje nodig), de go-
ten zijn schoon en de ligstoelen zijn opgeruimd. 
De winter (november, december, januari) mag 
komen, voor zover je hier van winter kunt spre-
ken. Eigenlijk is het alleen ‘s nachts winter. Het 
kan dan vriezen, maar overdag ligt de tempera-
tuur weer snel tussen de 15˚ en 23˚, afhanke-
lijk van de hoeveelheid wolken. November is de 
regenmaand bij uitstek, met (soms stevige) 
buien in december en januari.  
Ook de ooievaars maken zich op voor de winter, 
voor de oversteek naar Afrika. Vorige week 
waren ze zich aan het verzamelen, met tiental-
len, boven Casa Basta en lieten zich door de 

 

www.jeeigenberg.nl 
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Schilderen op de berg 2012 
 

19-26 april en 4-11 oktober 
zijn er weer schilderweken op 

Monte do Casarão.  

 
Meer info:  

http://www.montedocasarao.com/
Nl/n_painting.html 

Triffidnevel 


