
 

 

vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

GROTE LANDSCHOONMAAKOPERATIE 
 
Niemand wil meer zo´n drama als vorig jaar  toen 
er door grote bosbranden tientallen doden vielen. 
64 in juni, in oktober nog eens 35. Harde wind en 
hoge temperaturen bemoeilijkten het blussen, 
maar de onbereikbaarheid van de brandhaarden 
en de slecht onderhouden gebieden met brandba-
re vegetatie waren de grootste obstakels.  
Van regeringswege zijn harde maatregelen geno-
men om het land schoon en toegankelijk te maken. 
Als je als dorp, stad of particulier niet voor 1 mei de 
uitgevaardigde instructies opvolgt, staat je een flinke 
boete te wachten. Iedereen weet wat hem te doen  
staat, dat is in alle media bekendgemaakt. Je krijgt 
er zelfs een persoonlijke mail over.  

Het lijkt erop dat iedereen zijn verantwoordelijk-
heid neemt. Overal wordt gekapt (voornamelijk 
eucalyptus en pijnbomen) en wordt struikgewas 
gekortwiekt of weggehaald. 50 meter rond huizen 
en gebouwen  mag geen grote boom meer staan 
en moet de omgeving schoon zijn, en 100 meter 
rond dorpen, campings en industriegebieden.  
Wij moeten ook nog wat bomen kappen. Of laten 
kappen, liever gezegd, want zelf kunnen we het 
niet. Daar is de vakman voor. 
 
 
HERTEN 
 
Er zijn herten gesignaleerd op Monte do Casarão. 
Twee om precies te zijn. Als u in de Noordhollandse 
duinen woont, is een hert niet bijzonder natuurlijk, 
maar voor ons is het weer een cadeautje. 
Herten zijn wel eerder gesignaleerd in de buurt, 
en er wordt er wel eens een geschoten, maar zo 
dichtbij zijn ze nog nooit geweest.  
Herten waren er de laatste 200 jaar niet meer in 
Portugal. Overbejaging (mede door de armoede en 
honger van 
de vorige  
eeuw), het 
verdwijnen 
van hun  
habitat en 
ziekte re-
duceerde 
het aantal 
tot nul. 
In 1995 
zijn er in 
het kader 
van een reïntroductieprogramma in de Serra de 
Estrela zo´n honderd herten uitgezet. Inmiddels 
zijn het er 3000 die zich over het hele land ver-
spreiden, ook richting Alentejo en Algarve. Tel 
daar nog bij op de herten die via Spanje binnen-
komen en de kans dat u hier een hert ziet, wordt 
steeds groter.  
Nu maar hopen dat ik er ook een zie en dat ik, als 
dat gebeurt, mijn fototoestel bij me heb.  
Mijn eerste everzwijn heb ik ook pas na 8 jaar 
gezien. Foto heeft u nog te goed.  
 

MONKEYTRAIL, OOK VOOR VADERS 
 
Het eerste deel van ons volgende project, de 
monkeytrail is af. Een boomhut alias uitkijkpost, 
inclusief trappen en klimgrepen, ontwerp van 
Mark en Teun.  
Door het dal achter Casarão Novo komt een pad 
naar boven met van alles wat kinderen in en 

met de natuur kunnen doen: in bomen klim-
men, hutten bouwen, takken afzagen, aan tou-
wen slingeren, springen en klauteren, van alles.  
Er moet nog wel het een en ander gebeuren. 
Vaders (en moeders) worden dan ook van harte 
uitgenodigd hun kinderen te helpen met het 
uitbouwen van de monkeytrail. Alle ideeën, 
door u of uw kinderen geopperd, zijn bespreek-
baar. Voor het materiaal en de gereedschappen 
zorgen wij.  
 
 
REGEN 
 
Het regent. En hoe. Al anderhalve maand. Sinds 
26 februari is er hier 400 mm gevallen op. Af en 
toe schijnt wel de zon, soms een paar dagen 
achterelkaar, maar de regen blijft terugkeren.  
De Portugezen hoor je niet klagen. Het land was 
uitgedroogd. Er lagen in januari zelfs al plannen 
klaar om het water te rantsoeneren. Dat is niet 
meer nodig gelukkig: de stuwmeren, ook de grote 
zoals Santa Clara en Alqueva zitten overvol.  
Ook ons stuwmeer zit tot de nok toe vol. De 
overloop kan het maar net aan. Door de kracht 
van het water is zelfs het hele irrigatiesysteem 
voor de moestuin weggespoeld. Dat ligt nu 
naast de moestuin in de sloot.  
Het einde van de regen is in zicht. Zondag valt 
volgens de voorspellingen de laatste regen en 
dan wordt het mooi weer. Net op tijd. De schil-
derweek begint maandag en binnen schilderen 
is nu niet direct de bedoeling van een schilder-
vakantie op Monte do Casarão. De regen heeft 
er wel voor gezorgd dat de natuur er fris en 

fruitig uitziet, vol oranje en paars en geel en 
roze en blauw en wit. Wat wil je als schilder nog 
meer?  

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 

14 April 2018, bewolkt 15° 
 

Winnaars 2017 
 
Bas en Margriet Fellinger met 
hun dochters Loes en Mieszijn de 
winnaars geworden van onze 
Nieuwjaarsloterij. 
 

De reactie van de familie Fellin-
ger:´Wij staan hier met zijn allen 
te springen.´ 
 
We zien jullie in oktober. Leuk.  

De eerstvolgende schilderweek 
is van 4 tm 11 oktober 2018 

 
www.montedocasarao.com/

gastenboek/schildervakantie-in-
portugal/ 

 


