vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal

29 december 2017, bewolkt, 17°

AFSCHEID VAN 2017
Het jaar 2017 nadert zijn einde. De tijd vliegt.
Het is een dooddoener, ik weet het maar, zoals
de Portugezen zeggen: É verdade!
Monte do Casarão bestaat al weer 10 jaar en
wordt voor steeds meer mensen een uiterst
aangename vakantiebestemming, een vakantiebestemming die niet snel verveelt, getuige het
aantal keren dat gasten terugkomen. Heel bijzonder vinden we dat. 5, 6 keer is geen uitzondering. Maureen en Andre spannen met 20 keer
de kroon, Geke en Frans zijn goede tweede met
18 keer en Lida en Gerard doen het met 10
keer ook niet slecht.

programma over oud-Flevolanders die in het buitenland een toeristisch bedrijf hebben. Het ging
om een serie van 5 afleveringen, die in een en
dezelfde week zouden worden uitgezonden. We
hebben goede herinneringen aan Flevoland, we
hebben met veel mensen daar nog contact (ook
onze jongste zoon is net weer in Almere gaan
wonen) en we hebben niets te verbergen dus
waarom niet?

www.jeeigenberg.nl
www.montedocasarao.com
info@montedocasarao.com
www.youtube.com/watch?
v=4h82mYBohfc

Schilderweken 2018
De cursus in april is vol. Voor die
in oktober, van donderdag 4 tot
donderdag 11 oktober, zijn
nog enkele plekken beschikbaar.

De schilderweken laten een zelfde patroon zien:
met regelmaat terugkerende cursisten met als
spil natuurlijk docent Jenny Helder. 18 schildercursussen heeft ze hier al met niet-aflatend
enthousiasme begeleid. De 19e schilderweek
(van april 2018) is trouwens vol.
De zomervakantie begint eveneens vol te raken.
En ook dan zien we weer veel bekende gezichten. Een feest der herkenning!

NUTSVOOZIENINGEN

www.montedocasarao.com/
gastenboek/schildervakantie-inportugal/

We hebben er weer een
engeltje bij!

Hebben we in 2016 de watervoorziening aangepakt, 2017 stond in het teken van het upgraden
van de stroomvoorziening. De batterijen zijn in
capaciteit verdubbeld evenals het aantal zonnepanelen; we hebben er een nieuwe dieselgenerator bij. De oude diesel was met 12.000 branduren aan een grote beurt toe en doet nu, na
revisie, dienst als nooddiesel. Sluitstuk van het
project is een zonneboiler op het dak, die ook de
wasmachine van warm water voorziet.

Lies is sinds 24 november oma.
Van Mex, zoon van Koen en
Mischa.

Mex ix een gezonde Hollandse
jongen, wat af te lezen is aan
zijn gewicht en lengte: met zijn
53 cm. woog hij 4555 gram.

We zijn lekker groen bezig: dat moet natuurlijk
met het oog op ons Green Key Certificaat, maar
het blijkt ook uit de cijfers: we hebben dit jaar tot
nu toe ruim 2500 liter minder diesel verbruikt en
25 kubieke meter gas!

NIEUW: BEKIJK ONZE VIDEO´S
Eind mei kwam er van Omroep Flevoland de
vraag of we wilden meewerken aan een tv-

Begin juni is reporter Gerard van Ommen vier
dagen op Monte do Casarão te gast geweest. En
voor de sceptici onder ons: om elke schijn van partijdigheid of omkoperij te vermijden heeft Omroep
Flevoland de policy van een dergelijke reportage
alle kosten voor eigen rekening te nemen.
We hebben Gerard van alles verteld en laten
zien. Uren uniek filmmateriaal heeft het opgeleverd. Het uiteindelijke resultaat staat sinds kort
op onze website in de nieuwe rubriek Media.
Daarin vindt u onder de kop Bekijk onze video´s
de films van Omroep Flevoland. Ook vindt u er
een aantal video´s, gemaakt door mij (voor onze
kleinkinderen) of door onze gasten. Over Monte
do Casarão, over de omgeving en over ons. Dus
als u nog een leuke film heeft die op de website
mag, laat het ons weten. Succes verzekerd!

HOE WARM HET WAS
Het weer blijft altijd,
zeker voor de vakantieganger, een boeiend item. Hoewel,
hier is over het weer
in de regel weinig
interessants te vertellen. Het is eigenlijk
een beetje saai onderwerp. De zon
schijnt altijd. Ook nu,
eind december, is het
regelmatig stralend
weer en de zon heeft
nog zoveel kracht dat
je moet oppassen dat
je niet verbrandt.
Wynand houdt sinds
2010 de statistieken
bij en het blijkt dat
het overall in die acht
jaar warmer is geworden. April, mei,
juni, oktober en november zijn duidelijk
warmer, zo´n 2° zelfs.
Regen valt er gelukkig ook, hoofdzakelijk ´s nachts. Per jaar ongeveer 600 mm. Dat was voldoende. Dan waren de
stuwmeren vol, waren er cantharellen en waren
vanaf eind oktober de weilanden weer groen. Dit
jaar is het anders. Hebben we meer water nodig?
Gebruiken we meer? Verdampt er meer? Verspillen we te veel? Wie het weet, mag het zeggen.
Rest mij niets anders dan u vanuit een knalvrij
Portugal een goede jaarwisseling en een
zeer voorspoedig 2018 toe te wensen.

