
 
 
 
 

 

vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

De buurman krijgt de druiven, Wynand de ken-
nis, adviezen en apparatuur van de buurman. 
Een beter voorbeeld van een win-winsituatie is 
nauwelijks denkbaar. De eerste liters sauvignon 
blanc en chardonnay zijn aan het gisten. Bin-
nenkort gaan de rode druiven eraf, de Portugese 
druiven, voor een echte Casarão! Onze nepvalk, 
onze scarybird, jaagt de blauwe eksters tot die 
tijd nog wel even weg. 
 
 
DE JONGE GASTEN 
 
De playmobil, de autootjes, de lego, de opblaas-
beesten, de schepjes, de Suske en Wiske´s, de 
filmpjes en spelletjes: alles is weer opgeruimd. 
De schoolvakantie is voorbij. Geen stemmetjes 
en gegil meer bij het zwembad, geen kreten 
meer bij de trampoline. 
Ze hebben het altijd vreselijk naar hun zin, onze 
jonge vakantiegangers. Of ze nu 2 jaar zijn of 18: 
allemaal vinden ze hier iets van hun gading. De 
honden knuffelen, een ritje met de tractor, aardbei-
en plukken, stenen uit de berg hakken: er kan van 
alles. En er is internet. Erg belangrijk natuurlijk. 

´s Avonds wordt de trampoline gebombardeerd 
tot hangplek. Lekker tot 12 uur in het pikkedon-
ker een beetje chillen, na een duik in het  
zwembad. 
Misschien moeten we er wat zonnelampjes neer-
zetten. Of zou het dan niet meer zo leuk zijn? 
Lampjes bij het zwembad is wel een goed idee. 
Moet op het lijstje. 
 
 
PORTUGAL IN HET NIEUWS 
 
Wat er speelt in Portugal is in Nederland zelden 
een nieuwsitem. Sporadisch wordt er over de 
politiek, de cultuur of - zoals nu - de situatie 
rond covid-19 gesproken of geschreven. Voor de 
geschiedenis is al helemaal weinig aandacht. 
Toch kan het de moeite waard zijn meer te weten 
over het land waar u mogelijk op vakantie gaat.  
Portugees is een lastige taal, dus het nieuws en 
de ontwikkelingen volgen via de Portugese me-
dia is nauwelijks een optie.  

The Portugal News kan 
uitkomst brengen. De 
Engelstalige krant be-
staat sinds 1977.  
Zeker nu, met alle ont-
wikkelingen en cijfers 
rond de corona-crisis is 
het handig informatie 
uit de eerste hand te 
hebben. 
Portugal Resident is ook 
een Engelstalige krant. 
Het accent daar ligt 
meer op de Algarve. In 
de Algarve wonen ten-
slotte ook heel veel 

Engelsen en heel veel Engelsen zien de Algarve 
als een goede vakantiebestemming. Engeland en 
Portugal hebben van oudsher wat met  
elkaar. Maar dat is een ander verhaal. 

CORONA-TIJD 
 
Van overheidswege is er een heel protocol op-
gesteld voor toeristische bedrijven betreffende 
hygiëne rondom het covid-19 virus. Wat je in 
huis moet hebben (mondkapjes, gezichtsmas-
kers, schorten, plastic handschoenen, desinfec-
tiemiddelen, wegwerpschoonmaakdoekjes, 
alcohol van 70%, thermometer); wat je moet 
schoonmaken (denk aan de afstandsbediening 
voor de tv en de lichtknopjes!); hoe je moet 
schoonmaken en waarmee; op welke tempera-
tuur je moet wassen en wanneer; dat je zeker 
drie uur alle ramen en deuren tegen elkaar 
open moet zetten voor de volgende gast komt; 
hoever je bij het zwembad uit elkaar moet zit-
ten: alles staat tot in detail beschreven.  

Wij zijn corona-schoon. Letterlijk, maar zeker 
ook figuurlijk. Zo ervaren onze gasten dat ook. 
Als je hier in je huis op je eigen berg zit, is 
corona iets van een andere wereld. Er is nie-
mand in je verre omgeving. Zonnetje, briesje 
uit zee, lekker luieren, beetje wandelen… 
In de winkel of het restaurant moet je wel even 
een mondkapje om. Doen hoor, ze zijn hier 
best streng. 
 
 
EEN ECHTE CASARÃO 
 
Het gaat goed met de druiven. Te goed eigen-
lijk. Het zijn er veel meer dan gepland en ze 
zijn veel eerder rijp. In vinologentaal: het sui-
kergehalte mag niet hoger worden.  

Wynand is er nerveus van. Er moeten ineens 
allerlei beslissingen worden genomen over za-
ken die nog niet helemaal zijn uitgekristalli-
seerd. Wat heb je allemaal nodig om een beet-
je behoorlijke wijn te maken? Hoeveel vaten 
moet je aanschaffen? Hoe groot moeten ze 
zijn? Moet je plastic of inox-vaten aanschaffen? 
Hoe pers je en wanneer? Waar laat je alles? 
Wanneer de nood het hoogst is, is de redding 
nabij. Van de buurman, wijnmaker en wijnon-
derzoeker, is de oogst mislukt. Hij wil ons te-
veel aan druiven kopen. Er is een betere deal. 

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 
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HENK UIT DE KREUKELS 

 
Al met al is Henk 3x geopereerd. 
Een paar weken na de operatie 
aan zijn achterpoot bleek dat ook 
zijn schouder was gebroken. 
Weer onder het mes. Hij bleef 
echter slecht lopen. Toen is het 
ijzer uit zijn achterpoot gehaald. 
We vermoeden dat hij ook last 
heeft van het ijzer in zijn schou-
der. Dat zal er dus ook uit moeten. 
Maar nu nog maar even niet.  
Henk heeft niets geleerd. Hij rent 
nog even hard achter en voor 
auto’s. Dom beest.  

Goed nieuws voor wie wil 
schilderen in oktober.  
 
Er is nog 1 huis beschikbaar.  
Goed voor 4 vriendinnen, of 2 
of 3, of 1 echtpaar of 2.  
U weet: niet-schilderende 
partners zijn ook van harte 
welkom.  
 

Van 30 september tot 7 
oktober.  


