
 

 

vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

GROENTETUIN, DE VOLGENDE POGING 
 
Onze eerdere pogingen groenten te kweken heb-
ben nooit veel resultaat gehad. Belangrijkste 
oorzaak was het gebrek aan water. In de zomer 
stond de beek droog, en om nou elke dag een 
paar honderd meter met water te gaan sjouwen, 
daar was de passie niet groot genoeg voor.  
Met de aanleg van het stuwmeer is het water-
probleem opgelost. Aan de overkant van het 
stuwmeer direct rechts hebben we een prachtige 
plek gevonden. De grond is los en rul en 
steenloos.  

Buurman Fernando heeft alles geploegd. Nu gaan 
we, op de Portugese manier, op richels zaaien en 
planten. Via de gootjes (die aan de uiteinden dicht 
zijn) krijgen alle bonen en bessen en aardappelen 
en courgettes en tomaten dan water. Het is de 
bedoeling dat onze gasten ervan meeprofiteren. 
Moet lukken toch?  
 
 
SOFIE 
 
Ik eindig deze nieuwsbrief met iets heel droevigs. 
Sofie is dood. Onze knuffelhond, onze waakhond, 
onze bel. Kindervriend tot en met. Met volwas-
senen had ze meer moeite. Niet dat ze agressief 
was, ze liep liever een straatje om. Bijzonder was 
dat ze familieleden wel accepteerde, van welke 
leeftijd of hoe ver in lijn ook.  

Zaterdagmiddag 25 maart begon ze over te geven  
en het stopte niet. Toen ze even later door haar 
poten zakte, zijn Bas en Lies naar de dierenarts 
gegaan (Wynand en ik waren net dat weekend 
een paar dagen naar Nederland). De dierenarts 
heeft gedaan wat in haar macht lag, maar ver-
volgens Sofie doorverwezen naar het ziekenhuis. 
Iedereen heeft ongelooflijk zijn best gedaan.  
Het mocht niet baten. Maandagochtend is ze daar 
zonder strijd overleden, met als diagnose een 
tumor aan de alvleesklier.   
Dinsdag hebben we haar begraven, naast Willem 
en Joris.  
Dag lieve Sofie. Je was geweldig. 

TALL SHIPS IN ZAMBUJEIRA 
 
Als u een beetje geluk heeft, kunt u op 1 mei 
vanaf het strand in Zambujeira do Mar zo´n 
twintig tall ships voorbij zien varen, op weg van 
Sines naar Bermuda. Op 13 april gaat in Cam-
bridge namelijk de Tall Ships Regatta van start, 
met Sines als eerste stop. De 7000 zeemijlen 
lange tocht voert van Cambridge via Sines naar 
Bermuda, Boston, Quebec en Halifax met Le 
Havre als eindpunt op 31 augustus.  

Wilt u de machtige zeilschepen van heel dichtbij 
bekijken dan kan dat. Van 28 april tot 1 mei 
liggen ze in Sines, geboorteplaats van zeevaar-
der en ontdekkingsreiziger Vasco da Gama, aan 
de kade: de Italiaanse Amerigo Vespucci, de 
Noorse Christian Radich (de Onedin Line, weet 
u nog?) en de Santa Maria Manuela en de Vera 
Cruz uit Portugal, om er maar een paar te noe-
men. Sines pakt vier dagen lang groots uit, met 
optredens, concerten, vuurwerk en alles wat 
maar bij een festival van allure hoort.  
Uit Nederland is er de Wylde Swan, de grootste 
topzeilschoener ter wereld. Bijzonder is dat u zo 
kunt meevaren, mee naar Quebec. Het kost wel 
een paar centen, maar het is natuurlijk een 
once-in-a-lifetime experience. Er is nog plek. 
 
 
CULTUURSHOT IN BELÉM 
 
In Nederland gingen we regelmatig naar de 
opera, maar hier in Portugal was het er nog niet 
van gekomen. De hoogste tijd dus. Tristan en 
Isolde van Wagner leek een passend verjaar-
dagscadeau voor Wynand. Beetje jammer was 
dat de opera niet in het echte operagebouw 
hartje Lissabon zou worden uitgevoerd maar in 
het  Cultureel Centrum in Belém, een wijk van 
Lissabon aan de monding van de Taag.  
We hebben daarop besloten een paar dagen in 
Belém door te brengen.  

En dat is uitstekend bevallen. Er is op cultureel 
gebied ongelooflijk veel te doen, alles in een 
straal van een paar honderd meter. Er zijn wel-
geteld zo´n dertig bezienswaardigheden: mu-
sea, kerken, paleizen, tuinen en monumenten: 
het Jerónimos-klooster, het maritiem museum, 
de Toren van Belém, het Museum van Moderne 
Kunst, het paleis van Belém, alles met uitzicht 
op de Taag. Tel daarbij op de uitgebreide keuze 
aan restaurantjes en eettentjes, met als kers op 
de taart natuurlijk de Pasteis de Belém, en u zit 
helemaal gebakken. 
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Nieuwjaarsloterij 2017 
 
Hadewich, Michel en Carice de 
Cocq uit  Rotterdam zijn de win-
naars geworden van onze nieuw-
jaarsloterij. Nog twee maanden en 
dan komen ze weer naar Monte do 
Casarão. We verheugen ons erop. 

De familie de Cocq vindt het ook 
leuk: 'Wat fantastisch dat wij 
hebben gewonnen! We zijn 
meteen onze vakantieplanning 
aan het omgooien. We hebben er 
nu al weer zin in!' 

Schilderweken 2017 
 

U kunt zich nog aanmelden voor 
de schilderweek in april  

(13 - 20 april).  
De schilderweek van oktober is vol. 

 


