
 

 
 
 

In de herfstvakantie waren ze er: 
Margriet, Bas, Loes en Mies uit 

Haarlem, winnaars van de  

Nieuwjaarsloterij 2017.  
“Hoera! Het was dus toch geen 

fopprijs!” 
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Rond Casa Boa en Casa Marcanta zijn alle euca-
lyptussen gekapt. Dat moest ook wel. Enerzijds in 
verband met nieuwe wetgeving betreffende on-
derhoud, anderzijds omdat we bang waren dat ze 
met een flinke storm nog eens zouden omwaaien 
en op het dak terecht zouden komen. 

Meneer Gomes is een van de weinige vakmensen 
op het gebied van de eucalyptuskap. Hij werkt het 
liefst alleen. Hij had het dan ook razend druk en 
na Marcanta en Boa had hij een andere klus. Daar 
heeft hij in zijn been gezaagd, wat hem een slag-
aderlijke bloeding en vervolgens een gebroken 
been heeft opgeleverd. Anderhalve maand heeft 
hij in het ziekenhuis gelegen, maar nu is hij aan 
de beterende hand, gelukkig. 
Wanneer hij weer bij ons aan het werk gaat bij 
Casa Basta en Casa Valorosa is niet duidelijk. We 
vragen het ook maar niet. Als we hem zien, ma-
ken we een praatje en informeren naar zijn ge-
zondheid. Daar blijft het even bij voor nu. 
 
 
OLIEBORING VOORLOPIG VAN DE BAAN 
 
Milieubewegingen, betrokken gemeenten en be-
langenorganisaties (vogelbescherming, surffede-
ratie, visverenigingen enz.) kunnen even opge-
lucht adem halen. Na diverse rechtszaken is het 
boren naar olie voor de kust van de Alentejo door 
energiereuzen Galp (Portugal) en ENI (Italie) 
voorlopig afgeblazen. In een persbericht eind ok-
tober doen beide voorkomen alsof de boringen 
helemaal van de baan zijn, maar volgens de PALP 
(Plataforma Algarve Livre de Petróleo) zit er wel 
degelijk een addertje onder het gras. De gemaak-
te afspraken blijven volgens de site van het Minis-
terie van Energie en Geologie gewoon van kracht.  

PALP bestaat sinds 2015 en is opgericht om zowel 
de Algarve als de rest van Portugal te vrijwaren 
tegen de zoektocht naar en exploitatie van fossie-
le brandstoffen. Het is PALP gelukt 6 van de 11 
concessies (2 op het land, 4 op zee ten zuiden 
van de Algarve) tegen te houden, maar 3 voor de 
kust van de Alentejo plus 2 in het zuiden staan 
alsnog overeind. Reden voor PALP om de strijd 
voort te zetten. “A luta contra o furo não está 
vencida!” 
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. 
Ik wens u goede feestdagen en heel veel  
geluk en tevredenheid in 2019.  

 
10 KILOMETER WANDELROUTE ERBIJ 
 
Op Monte do Casarão hebben we er zo´n 10 
kilometer aan nieuwe wandelpaden bij. Tel dat 
op bij de kilometers die we al hadden en u kunt 
hier aardig uit de voeten.  
Sommige paden zijn nieuw, zoals de monkey 
trail (makkelijk) en de drieheuvelenweg (lekker 
pittig). Andere waren helemaal overgroeid met 
bramen en cistus en zijn schoongemaakt. Het 
leuke is dat u vanuit uw huis op de berg nu wel 
drie mogelijkheden hebt om op weg te gaan, de 
natuur in.  

De langste wandeling neemt zo´n twee uur in 
beslag. Langer wandelen (dagen zelfs) kan ook, 
dan ga je van ons land af. De mogelijkheden 
zijn eindeloos.  
Ik heb veel gewandeld. Met gasten, alleen, met 
Wynand of Bas. En met Saar natuurlijk. Die is 
altijd van de partij. ´s Morgens voor het te warm 
wordt. Een mooier begin van de dag is er niet.  
 
 
BOMEN VOL VETBOLLETJES  
 
De olijfbomen zitten vol olijven, maar ik heb dit 
jaar de meeste laten hangen. Zeer tot ongenoe-
gen van poetsdame Fernanda, moet ik erbij zeg-
gen. Ik heb nog genoeg voorraad van vorig jaar.   
Wynand heeft nog een poging gedaan olijfolie te 
maken, maar dat project is mislukt. Een zware 
pers voor consumentengebruik is niet te koop 
en de ouderwetse manier van koken, pletten en 
de olie er afscheppen is ook niet erg succesvol. 
Bovendien word je er erg smerig van en is alles 
vet en zwart. De olijven naar een coöperatie 
brengen is ook geen optie. 300 kilo moet je 
minimaal inbrengen, en zoveel  hebben we nu 
ook weer niet.  

De olijven blijven hangen voor de vogels, als wel-
kome aanvulling op hun winterdieet. 
Door de intensieve olijventeelt hebben de vo-
gels in de grote olijfboomgaarden het moeilijk. 
Er wordt ´s nachts met zware machines ge-
oogst en de in de olijfbomen slapende vogels 
sterven bij bosjes. 
Wat maken we er toch een rotzooitje van. 

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 

Schilderweken 2019 
 

De schilderweek in april  
(van 11 tot 18 april) is vol.  

 
In de week van  

3 tot 10 oktober  
is nog wel plek.  

 
www.montedocasarao.com/

gastenboek/schildervakantie-
in-portugal/ 

 

9 dec. 2018, zonnig, 17° 
(in de zon 32 °) 
 


