
 

En de winnaar(s) is / zijn…  
 

Peter, Inge, Joost, Pim, Frank en 
Sharina van Gelder uit Almere. Van 
harte gefeliciteerd met het winnen 
van de nieuwjaarsloterij. Leuk jullie 

straks hier weer te zien. 
 

http://www.montedocasarao.com/
Nl/n_winners_2011.html 
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3. GEEL, ROZE EN ORANJE 
 
Een ritje in deze tijd van het jaar van Monte do 
Casarão naar Loulé is sowieso een aanrader. Ook 
al ben je niet erg gecharmeerd van carnaval, het 
carnaval in Loulé is onlosmakelijk verbonden met 
bloeiende amandelbomen. Via Monchique ga je 
richting het zuiden, richting Algarve. Eerst word je 
nog verrast door het felgeel van de mimosa, maar 
zodra je de N 125 opdraait, verandert de kleur 
van het landschap in zachtroze. Doe daar nog de 
oranje sinaasappelbomen bij, en het plaatje is 
compleet. Want dat moet u zeker doen: onderweg 
langs de N 125 sinaasappels kopen. Ze kosten 
geen drol, en het zijn echt de lekkerste sinaasap-
pels die u zich kunt voorstellen. Lekkerder dan die 
uit Spanje, Zuid-
Afrika of Israël. 
Wat dat betreft, 
begrijp ik niets 
van de Portuge-
zen. Het lijkt mij 
een geweldig ex-
portproduct. Maar 
ik denk wel eens 
dat de Portugezen 
geld en geld ver-
dienen niet zo 
heel belangrijk vinden. Je wordt er tenslotte ook 
niet altijd gelukkiger van.  
 
 

4. GUIMARÃES 
 
Ligt Loulé in het zuidoosten van Portugal, hele-
maal aan de andere kant, in het noordwesten, ligt 
Guimarães, de stad waar ‘ooit Portugal werd ge-
boren’ zoals te lezen staat op een van de middel-
eeuwse torens in het historisch centrum.  
Guimarães speelt een belangrijke rol in het ont-
staan van Portugal. Het werd de hoofdstad van 
het in 1095 gestichte graaf-
schap Portucalia en in 1139  
van het Koninkrijk Portugal. 
D. Afonso Henriques die in 
Guimarães werd geboren, 
eigende zich datzelfde jaar de 
titel van Koning van Portugal 
toe. Vanuit Guimarães begon 
de herovering op de Moren 
van het geïslamiseerde ge-
bied, met in 1249 de verove-
ring van Algarvië. De lands-
grenzen van Portugal zijn 
vanaf die tijd eigenlijk niet meer veranderd.  
Sinds 2001 staat Guimarães op de lijst van het 
Unesco Werelderfgoed. Dit jaar mag het zich het 
Culturele Hoofdstad van Europa noemen. Lonely 
Planet zet Guimarães in zijn top-10 te bezoeken 
steden. Portugal blijft een geweldig  
vakantieland. 

1. DE MOOISTE WINTER OOIT 
 
We hebben nog nooit zo’n mooie winter gehad.  
Sinds eind november bijna alle dagen strakblau-
we lucht, fel zonnetje, geen wind. Zomer over-
dag. Heerlijk. Voor ons en voor onze gasten.  

Voor de natuur is het moeilijker. Al die tijd heeft 
het amper geregend. Tot deze week vroor het ‘s 
nachts, en flink ook. De bougainville, de pal-
men, de agaven, de oleanders, de cactussen, 
de eucalyptussen: alles heeft vorstschade. Onze 
tuinvrouw ziet dan ook de overlevingskansen van 
haar nieuwe aanplant bij het zwembad somber in. 
Het gras op de weiden is opgegeten. Wij heb-
ben nog wel wat, dus komt António met zijn 
koeien af en toe bij ons op bezoek. De kippen 
van Fernando en Maria leggen geen eieren.  
Met de zwaluwen is ook iets aan de hand. Er is 
er welgeteld één. Vijf weken geleden kwam hij 
ineens aanvliegen. Hij heeft een dagje zitten 
zingen, maar kreeg geen respons. Elke avond 
keert hij terug op zijn oude nest in de garage. 
Waar hij overdag is, weten we niet. Waarschijn-
lijk zit hij ergens op de uitkijk en vraagt zich af 
waar de rest blijft. Even geduld nog. De zomer 
is in aantocht. Alles sal reg kom.  
 

 
2. ARM PORTUGAL 
 
Of alles reg sal kom voor Portugal met zijn 
junkstatus is nog maar de grote vraag. Het gaat 
gebukt onder allerlei maatregelen die voor 
schuldenverlichting moeten zorgen. De btw op 
gas en elektra is verhoogd van 6 naar 23%; 
kerstgratificaties en vakantieuitkeringen zijn 
gehalveerd dan wel afgeschaft; de eigen bijdra-
gen in de gezondheidszorg zijn aanzienlijk ver-
hoogd; werkloosheidsuitkeringen gaan omlaag; 
subsidies worden afgeschaft; boetes worden 
met kwistige hand uitgereikt en ga zo maar 
door. Herkenbaar, ook voor andere landen in 
Europa, maar Portugal had al niet veel.  
Carnaval is natuurlijk een heerlijke manier om 
je even los te maken 
uit die dagelijkse 
beslommeringen, om 
even je frustraties 
kwijt te kunnen en 
de politici op een 
ludieke manier op de 
hak te nemen. De 
carnavalsoptocht in 
Loulé stond dan ook 
helemaal in het te-
ken van de Troika. 
Drs. P. zou er jaloers 
op worden.  

 

www.jeeigenberg.nl 
info@montedocasarao.com 

De schilderweek in april is vol. Voor mensen 
die alleen willen schilderen en niet hier over-
nachten, zijn er nog plekken beschikbaar. 

NCA-leden krijgen 15% korting.  
U kunt zich natuurlijk wel aanmelden voor de 

cursus van 4-11 oktober 2012.   
Info: http://www.montedocasarao.com/Nl/

n_painting.html 

We willen iedereen ontzettend be-
danken voor alle kerst- en nieuw-
jaarskaarten en -emails die we dit 
jaar gekregen hebben. Inclusief de 
postbezorgers, die zich van hun 
beste kant hebben laten zien. 


