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3.  KLEINE LETTERTJES  
 
Het overgrote deel van onze gasten komt niet via 
een reisorganisatie bij ons, maar regelt de vakan-
tie met alles wat daarbij hoort zelf, dus ook het 
huren van een auto. Tegenwoordig is dat niet 
ingewikkeld en er is keus genoeg. Er zijn zat au-
tobedrijven, de een nog goedkoper dan de andere 
en als u even zoekt, kan dat gunstig voor u uit-
pakken, met grote nadruk op KAN. Om niet met 
een katterig gevoel in de gehuurde auto te stap-
pen en aan uw vakantie te beginnen, is het zaak 
bij het boeken zorgvuldig de kleine lettertjes te 
lezen. U kunt dan wel denken goedkoop uit te 
zijn, maar de verhuurbedrijven zijn natuurlijk 
geen charitatieve instellingen. Er moet wel geld 
verdiend worden. Het blijvend eigen risico is zo’n 
punt van aandacht; dan is er de keus met betrek-
king tot de allriskverzekering, de diefstalverzeke-
ring, het aantal vrije kilometers, het aantal be-
stuurders, het rijden over de grens (Spanje bij-
voorbeeld), de leeftijd van de bestuurder: items 
waarbij de tarieven aardig uiteen kunnen lopen.   
Het brandstofbeleid verschilt ook. Sommige be-
drijven laten u met een volle tank wegrijden 
(waar u meer voor betaalt dan wanneer u zelf zou 
tanken) terwijl u de auto vervolgens leeg moet 

inleveren. Het nieuwste: u rijdt met een volle 
tank weg en u levert hem met een kwarttank vol 
in. Jaja. Het is maar dat u het van te voren weet.  
 
 

4. A22 of N125 
 
En dan is er de tol. Sinds twee jaar wordt op de 
A22, de snelweg tussen Faro en Albufeira, tol ge-
heven. U kunt geen 
kaartje kopen. Het 
nummerbord van de 
auto wordt gescand. 
Als er een kastje in 
de huurauto zit, 
wordt het verschul-
digde bedrag auto-
matisch van de reke-
ning van het verhuurbedrijf afgeschreven. U be-
taalt voor dat kastje statiegeld, gemiddeld €1,50 
per dag.  Bij het inleveren van de auto betaalt u 
de tol die u verschuldigd bent. In de regel zult u 
alleen op de heen– en terugreis de A22 nemen, 
wat u aan tol nog geen €5 kost.  
U kunt ervoor kiezen geen statiegeld te betalen. 
Dan zult u de N 125, de parallelweg, moeten ne-
men. Een kwartiertje langer maar erg afwisse-
lend. Veel dorpjes, cafeetjes en potteries. Druk-
ker, vooral tijdens de spits, aardig wat stoplich-
ten. En van december tot mei zalige sinaasappels.  
Als er géén kastje in de auto zit (wel even contro-
leren), kunt u op de heenreis gewoon de A22 ne-
men. U moet dan binnen 10 dagen de tol op het 
postkantoor betalen. De tol van de terugreis kun-
nen wij voor u voldoen, of u neemt alsnog 
de N125.  

1. LENTE 
 
De zon schijnt. Stralend, warm, volop. Elke dag 
wat langer. Januari en februari hebben de wa-
tervoorraden op peil gebracht, de paddenstoe-
len zijn verdwenen: tijd voor de lente! Het 
zwembadwater is al 19˚. Voor onze gasten 
warm genoeg. Ik zelf wacht nog een weekje.  
De wilde peer, de kamille, de witte hei bloeien, 
de kikkers en de krekels proberen elkaar vocaal 
de loef af te steken en het gevogelte is met 
nestbouw bezig.  
Al voor het zesde jaar op rij nu hebben de boe-
renzwaluwen ons gevonden. Sinds vorig jaar 
zijn er ook roodstuitzwaluwen. Niet in de gara-
ge, maar buiten, net boven de keukendeur.  
Het nest van 
vorig jaar is 
naar beneden 
gevallen. Uit 
voorzorg heb-
ben we een 
extra plankje 
bevestigd. Zo 
te zien hebben 
ze er geen 
problemen 
mee. Ze staan 
dan wel niet op de lijst van bedreigde diersoor-
ten, maar wat hulp is nooit weg.  
 
 

2. VISSERSROUTE 
 
Lekker zonnetje, al wat langer licht, beetje 
wind, zo’n 22˚: ideaal wandelweer. Ideaal om 
de Vissersroute te verkennen die van Porto  
Covo naar Sagres loopt, via Vila Nova de Milfon-
tes, Zambujeira do Mar, Odeceixe en Aljezur. 
Een schitterende route vlak langs de Atlantische 
Oceaan, die langzaamaan ook door buitenland-
se reisjournalisten wordt ontdekt. We krijgen 
regelmatig van onze gasten artikelen over de 
Trilho dos Pescadores toegestuurd die bij hen in 
de pers zijn verschenen.  
De documentatie betreffende de Vissersroute is 
uitstekend. Van elk traject hebben we op Monte 
do Casarão wandelkaarten en boekjes dvoor 
algemeen gebruik. Ook op internet is van alles 
te vinden 
evenals op 
youtube en 
in diverse 
wandelwin-
kels. Zeer 
de moeite 
waard is 
onderstaan-
de film: 
 
  
http://www.youtube.com/watch?
v=378VE1BxOrs&list=LLW1YRQ5uj9MO3x5i
Q6ekbOA  
 
De Trilho dos Pescadores is onderdeel van de 
Rota Vicentina, het laatste stukje van de Gran-
de Randonnée die in Pieterburen begint. Zo’n 
3000 km wandelen. Voor de doorzetters. 
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* Nieuwjaarsloterij 2014 
Agneta Evenhuis  en Dorus Vester 
hebben de nieuwjaarsloterij gewon-
nen. En verzilverd. In april komen 
ze al.  

www.montedocasarao.com/Nl/
n_winners_2013.html 

 
* Schilderweken 2014  
In april organiseren we voor de 10e 
keer een schilderweek.  
Lustrum dus. Dat vieren we, en u 
kunt daarvan meeprofiteren. Als u 
boekt voor een van de cursussen in 
2014, krijgt u 10% korting.  
Van 17-24 april en van 2-9 oktober. 
 
* Oma en opa 2014 
Digna en Bob zijn zwanger. Vorig jaar 
augustus kwamen ze het zelf hier 
vertellen. Als alles goed gaat, worden 
Wynand en ik begin april dus weer 
opa en oma. Ons tweede kleinkind. 
Zo leuk!  Zo spannend! 
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