
 

 

vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

CANIL ODEMIRA 
 
Als je je zo thuis voelt in de Alentejo, als je elke 
zomer en winter weer terugkomt, als je de omge-
ving op je duimpje kent en veel Portugese vrien-
den hebt, is het voor de hand liggend dat je iets 
verder kijkt dan alleen wat je die dag in je vakantie 
gaat doen. Combineer dat met de liefde voor honden 
en je belandt al snel in het dierenasiel van Odemira.   
Andre en Maureen, gasten van het eerste uur, 
doen daar vrijwilligerswerk: de honden uitlaten, 
wassen, vertroetelen, masseren. En - minstens zo 
belangrijk - ze nemen vanuit Nederland van alles 
mee: handdoeken, dekens, speeltjes, riemen, 
manden, medicijnen, alles wat hondenliefhebbers 
in Nederland niet meer nodig hebben en wat ze in 
het asiel in Odemira goed kunnen gebruiken.  

Als u denkt: ik heb ook nog wel het een en ander, 
dan breng ik u graag in contact met Andre en 
Maureen. Ze hebben een grote bus. Hoewel ook 
hun vier (Portugese) honden altijd meegaan, is er 
vast nog wel een gaatje over.  
 
 
GROENTETUIN 
 
De groentetuin doet het opvallend goed. De cour-
gettes en de sla zijn op; paprika´s, uien, bonen, 
en meloenen (ook de Piel de Sapo, K&S) kunnen 
deze week worden geoogst.  
Het is wel weer een beetje leren (we hadden ooit 
een groentetuin in Twente). We waren te laat 
voor de tuinbonen en de aardappelen, we hebben  
de verkeerde pompoenen gezaaid en we hebben 
ons een beetje vergist in het aantal tomatenplan-
ten. We kunnen op de markt gaan staan, zoveel 
tomaten hebben we, in alle soorten en maten. 
Roma, vleestomaten en - wat wij heel bijzonder 
vinden - nazaten van tomaten van de oma van 
Maria, de buurvrouw. En bijzonder zijn die. Ze 
zien er niet uit, ze smaken heerlijk (wat geen 
uitzonderlijke combinatie is) en ze wegen zo´n 
700 gram per stuk.  

Alle credits voor de groentetuin zijn voor Wynand. 
Ik doe er niets aan, en Lies en Bas ook niet.  
Wij consumeren en wij zeggen hoe lekker  
alles toch smaakt, zo direct van de grond.  
 

ZOMERVAKANTIE 2017 
 
De schoolvakanties zijn voorbij. De drukte op 
Monte do Casarão ook. Veel jeugd was er, jong-
volwassenen, tieners, adolescenten of hoe je ze 
ook moet aanspreken. Met vader en moeder. 
Sommigen voor de tweede of derde keer.  

Gesurfd hebben ze, dolfijnen gespot, pilates 
gedaan, gekanood, genoten van Afrojack en 
Martin Garrix op het Sudoeste Festival, 
boottochten en jeepsafari´s gemaakt.  
Favoriet blijft toch het zwembad. Mooie 
ontmoetingsplaats ook aan het eind van de dag. 
Lekker zwemmen, boekje lezen, beetje luieren. 
Volgende zomer hangen we de kerstverlichting 
op bij het zwembad. Kan er ook´s avonds 
worden gezwommen. Muziekje erbij: disco time! 
 
 
SARDINHADA 
 
Ik had toch niet helemaal begrepen wat de be-
doeling was van de Sardinhada: niet wij geven 
een feestje als het stuwmeer vol is, de aan-
nemer, meneer Gato, fêteert óns. Wij hoeven 
alleen maar een lijstje in te leveren met geno-
digden en te zorgen voor stoelen, borden, gla-
zen, tafels, houtskool en de bbq. Meneer Gato 
en zijn vrouw doen de rest.  
De sardinhada vindt plaats op de plek die me-
neer Gato bij de aanleg van het stuwmeer al 
heeft gebombardeerd tot picknickplek, onder de 
eikenboom, waar de beek in het stuwmeer 
stroomt. 

We zijn de hele middag aan het eten, niet onge-
bruikelijk hier. Alles op je dooie akkertje en 
omdat het eten eenvoudig is en helemaal niet 
vet, kun je aardig wat naar binnen stouwen. 
Salade, geroosterde paprika´s, brood, sardien-
tjes, makreel, glaasje wijn en meloen toe.  
Portugezer kan het niet. 
De levende vissen die meneer Gato had be-
loofd, komen nog. Even wachten op volle maan 
en een heldere nacht. Dan zijn ze makkelijk te 
vangen, zegt ie.  

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 
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Er is een engeltje bij op aarde 
 
Op 1 augustus is Mexi geboren, 
gezond en wel, dochter van Bob 
en Digna en zusje van Cody.  
Mexi is onze eerste kleindochter. 
Het eerste meisje in onze man-
nenfamilie (dan reken ik even de 
schoondochters niet mee). 
Wynand en ik hebben drie zoons 

en drie kleinzoons. Lies heeft één 
zoon die binnenkort vader hoopt 
te worden. Van een zoon.  
Meisjes zijn anders, zegt ieder-
een. Jurkjes, poppen, strikjes en 
vlechten: ik zie het al helemaal 
voor me. Maar als ze alleen maar 
autootjes leuk vindt, is dat ook 
prima. Die hebben we genoeg.  
 

Met enige trots vermeld ik dat 
we ook dit jaar de Green Key 
Award hebben gekregen. De uit-
reiking van de awards was op 
Madeira. Jammer genoeg zagen 
we geen kans daar zelf bij te zijn.  


