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elke avond voor 15 man een 3-gangenmenu. Dat 
kan ie wel, die man van mij. Ben trots op hem.  
 
 

PAARDENKOPNEVEL 
 
Astrofotograaf Carsten Jacobs fotografeert norma-
liter de sterrenhemel in Namibïe, bij de Internati-
onale Amateursterrenwacht aldaar. Een paar we-
ken geleden kwam hij, met koffers vol professio-
nele apparatuur, bij ons, hopend op een plek in 
Europa waar het ‘s nachts net zo donker is.  

En zowaar. Hij was over de donkerte uitermate 
tevreden. Hij heeft schitterende foto’s gemaakt. 
Van de Rosettenevel en de Kertsboomcluster, 
2500 lichtjaar ver weg. Van Orion met de Paar-
denkopnevel, zo’n 1500 lichtjaar ver. Op de web-
site, zo u geïnteresseerd bent (onder Wat te 

doen/sterrenhemel), vindt u meer foto’s van  
Carsten en specificaties van de uitrusting die hij 
heeft gebruikt. 
Binnenkort kunt u op Monte do Casarão de Paar-
denkopnevel real time zien. Met onze eigen tele-
scoop. Door onze gasten in de loop van de jaren 
bij elkaar gespaard en zo goed als besteld! 

 

 
NIEUWE MARKTHAL 
 
Elk dorp en elke 
stad in Portugal 
heeft zijn eigen 
versmarkthal, met 
producten uit de 
directe omgeving of 
zo van het land. Er 
zit altijd een slager 
in, er is vis te koop, 
brood, groente en 
fruit.  
In São Teotónio is 
afgelopen zaterdag 
een nieuwe markt-
hal geopend. Vlakbij 
de oude. De slager, 
de bakker, de groentenmevrouw en de visme-
vrouw zijn meeverhuisd, maar er zijn ook wat 
nieuwe gezichten. Er is een vishandel bijgekomen 
en een winkeltje genaamd Da Terra, met bloemen 
en lokale producten. En er is een pastelaria. Kunt 
u na het shoppen even lekker uitrusten en koffie-
drinken en een taartje eten. U heeft tenslotte hier 
in de Alentejo alle tijd van de wereld.  
 

BLOEMENZEE 
 
Het is eindelijk normaal weer. Stralend zonne-
tje, 24°. Het was deze april kouder en natter 
dan andere jaren. Vorige week heeft het zelfs 
nog gesneeuwd in de Serra da Estrela. Ook 
maart was kouder: volgens de metingen de 
koudste maart in 32 jaar.  

Maar wat is koud? Ik heb welgeteld deze winter 
2x een jas aan gehad. In november was de gemid-
delde maximumtemperatuur overdag 19,6°, in  
december 18,4°, in januari 16,5°, in februari 16,4°, in 
maart 17,9° en in april tot vandaag 20,8°.  
Nu dus genieten van het zomerse weer en van 
de natuur, die op zijn kleurrijkst is. Overal zijn 
bloemen: gele, witte, paarse, blauwe, roze, lila. 
Lavendel, cistus, korenbloem, papaver, gladi-
ooltjes, orchideetjes en nog tientallen andere. 
Door de bloemenzee moet je je een weg banen 
naar het zwembad, naar de olijfbomen, naar de 
zonnepanelen. Koning Hippo is verdwenen.  
De tuinman mag de bloemen niet afmaaien van 
me. Dat mag straks pas, als ze uitgebloeid zijn.  
Het is veel te mooi allemaal.  

 
 
BIJZONDERE SCHILDERWEEK 
 
De overweldigende bloemenzee maakt de schil-
derweek in het voorjaar altijd extra bijzonder, 
een bron van inspiratie. Dit voorjaar hadden we 
niet één, maar twee schilderweken. Eerst de 
reguliere, waarvoor iedereen kan intekenen, 
daarna een week speciaal voor leden van mijn 
oude schilderclub uit Nederland, de Vrije Kunst-
groep Almere. 11 man sterk, 8 schilders en 3 

echtgenoten die overdag zichzelf moesten ver-
maken. Met Jenny Helder uiteraard als docent. 
Heel vertrouwd, als vanouds.  
Wynand heeft weer geweldig zijn best gedaan: 

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 

 
30 april 2016, 26°, zon 

Het doet me altijd een beetje pijn 
als er iets breekt waar ik aan ge-
hecht ben. Het beeldje, de thee-
pot, het bord, wat dan ook, pro-
beer ik zo goed mogelijk weer aan 
elkaar te lijmen. Ik ben er best 
tevreden over, maar Marja niet. Zij 
is restaurateur en heeft jarenlang 
gewerkt in Noord-Griekenland en 
op de Peloponnesos, bij allerlei 
opgravingen. Zij had daarom deze 
keer heel haar restaurateurs-outfit 
meegenomen: scalpeltjes, mesjes, 
schuurblokjes, glimmende lak, 
matte lak. Alles is hersteld. Zelfs 
ons Gouds plateel is weer als 
nieuw.   
Sinds kort biedt ze haar diensten 
aan iedereen aan. Dus als u nog 
iets kapots in de kast heeft staan 
wat u dierbaar is (of wat een hoop 
geld waard is), kunt u bij Marja 
terecht. Retoucheren, lijmen, aan-
vullen, schoonmaken, plakken: 
alles zit in haar pakket. Zij herstelt 
de schade, hoe groot of hoe klein 
ook. Voor haar contactgegevens 
kunt u bij mij terecht. 

 


