
 
 

 

 

 

vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

citroenboompjes te laten groeien, maar tot nu 
toe zonder succes. Ze kunnen niet tegen vorst. 
Drie jaar geleden hebben we er acht in potten 
gezet en die gaan nu ´s winters naar boven, 
naar Casa Basta.  
We waren er net op tijd bij. Het heeft al weer 
behoorlijk gevroren. Als het zo vriest - dat is 
altijd alleen in de vroege ochtenduren - is het 
schitterend weer en kun je overdag in je T-
shirtje buiten zitten. Nadeel is dat we tot een 
uur of tien geen warm water hebben. We heb-
ben een zonneboiler, die ook de wasmachine 
van warm water voorziet. Ondanks diverse isola-
tiepogingen bevriezen de leidingen. Maar als de 
zon een paar uur heeft geschenen, is het leed 
geleden, voor zover er sprake is van leed na-
tuurlijk. Het voelt meer als het aanpassen aan 
de omstandigheden. En daar is niks mis mee.  

En dan het Covid-19 jaar. Het is nu stil bij ons. 
Er zijn zelfs geen Portugese gasten.  De Portu-
gese regels zijn erg streng en niemand mag 
deze laatste dagen van het jaar zijn gemeente 
uit. Alles om maar te voorkomen dat het virus 
zich verspreidt.  
Monte do Casarão zelf is coronavrij. Er schijnt 
volop zon, er waait een lekker briesje, de lucht 
is schoon en het is hier geen enkel probleem 
twee meter afstand te houden (wat moet hier in 
Portugal). 
Hoewel een aanzienlijk aantal gasten heeft moe-
ten annuleren, hebben we een volle zomer ge-
had, waarin ieder toch kon doen wat hij wilde. 
Bij aankomst had iedereen (even) een mond-
kapje op en werden de koffers gedesinfecteerd. 
Elke familie had zijn eigen plek bij het zwembad. 
De wekelijkse bbq was niet zo wekelijks als an-
dere jaren. 
De schilderweek in april is uiteraard niet doorge-
gaan in verband met het stilgelegde vliegver-
keer. De kennismaking met de nieuwe schilder-
docent  moest daardoor even wachten, helaas. 
Tot in oktober volgens planning. En ja, in okto-
ber was daar Margot Verhoeven. Beter hadden 
we het niet kunnen treffen.   

 

Rest mij niets anders dan u een goed 2021 te 
wensen. Hopen maar dat we elkaar weer snel 
zien. Blijf gezond, 
 

LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN 2020 
 
Vanavond eten we spinazie. Wilde spinazie. Het 
heeft behoorlijk geregend de afgelopen weken 
en het gras schiet de grond uit. En met het 
gras ook de spinazie. Binnen een mum van tijd 
heb ik genoeg.  

Ik ben een echte wildplukker. Munt, kamille, 
duizendguldenkruid, olijven, oregano, bramen, 
vijgen, nespera´s: het een droog ik, het andere 
maak ik in of het wordt jam. Het geeft me een 
soort  Ayla-gevoel, en daar word ik blij van.  
Wat ik niet pluk, zijn medronho-bessen. Af en 
toe eet ik er een als ik aan het wandelen ben 
en dorst heb. De locals plukken ze, de hele 
maand oktober, november en december. Zelfs 
onze tuinman heeft dan geen tijd voor ons. De 
bessen worden geplukt voor de lokale sterke 
drank, de medronho. Die is overal goed voor, 
doodt allerlei bacteriën.   
En nu ben ik op jacht naar paddenstoelen. Er 
zijn er heel veel, allerlei soorten en maten en ik 
denk dat ik heel veel eetbare heb gevonden, 
maar voor de zekerheid wacht ik nog maar 
even op mijn paddenstoelenman. Die komt 
begin volgende week, is de bedoeling. 
 
Het heeft dan wel geregend, maar nog lang 
niet genoeg. Ons stuwmeer kan nog wel een 
metertje water gebruiken. Het is zo droog ge-
weest deze zomer dat de grond nu pas verza-
digd lijkt. En alleen als het achterland klets- en 
kletsnat is, gaan de beken lopen en komt er 
genoeg water in het stuwmeer. Dan is het bin-
nen een paar dagen vol.  
Ook de stuwmeren in de buurt zitten nog lang 
niet vol. Santa Clara haalt net de 40% en Corte 
Brique blijft daar een paar procentjes onder. 
Daar moet wel de kanttekening worden bijge-
maakt dat het al wat jaartjes geleden is dat ze 
vol zaten. Het wordt - geen nieuws natuurlijk - 
steeds warmer en droger.  
Deze week gaat het volgens de weersvoorspel-
lingen weer regenen. Dat zou fijn zijn, want 
dan kunnen we zonder probleem de zomer in. 
Zonder water kunnen we de moestuin en de 
druiven wel vergeten. 
 
Verrassing: we hebben al 36 flessen witte wijn. 
12 sauvignon blanc en 24 chardonnay. Hadden, 
moet ik zeggen, want we hebben er al een aan-
tal opgedronken. Heerlijk zijn ze, allebei, hoe-
wel mijn voorkeur uitgaat naar de chardonnay.   
De rode wijn zit in het vat. Dat wordt wel april 
of mei voor we die kunnen bottelen. Volgens 
onze mentor wordt het een prima wijntje.  
Dus lieve gasten: volgend jaar staat er niet een 
flesje wijn uit de supermarkt op jullie te wach-
ten, maar een echte Casarão. 
 
Nog een verrassing: eindelijk hebben we si-
naasappels. Drie wel te verstaan. Echte Portu-
gese navels. Bahias. En twee citroenen.  
Al jaren doen we pogingen om sinaasappel- en 
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HENK WEER GEKREUKELD 

 
Henk heeft inmiddels alweer een 
nachtje in het ziekenhuis gele-
gen. Deze keer om te kijken of 
hij geen hersenschudding had. 
Weer een close encounter met 
een auto. Hij had ontzettend veel 
pijn, was flink gehavend,  maar 
de schade was niet vitaal.  
Eigenlijk is het de schuld van 
Saar. Zij rent achter auto´s aan.  
Henk de macho en uitslover 
denkt: ´Ik durf lekker meer´ en 
gaat voor de auto lopen.  
Ze mogen nu niet meer met zijn 
tweetjes zomaar de hort op en 
we hebben het hek verhoogd. 
Dat moet toch wel helpen. 

 
Schilderweken 2021 

 
van 

  
dinsdag 13 april tot 20 april 

 
en van 

  
dinsdag 5 tot 12 oktober 


