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kacheltje in, zodat het er ook ´s winters fijn is.  
Eind mei is de rode wijn is gebotteld. 78 flessen 
rode wijn hebben (hadden) we. Prima wijn. Nog 
iets te veel tannine, maar als ie een poosje blijft 
liggen, verdwijnt dat.  We hadden al witte wijn, 36 
flessen, maar daar is niet veel meer van over.  
Bas heeft tussen de bedrijven door een paar 
mooie wandelingen uitgezet, compleet met 
hoogte- en gps-bestanden die u op uw telefoon 
kunt downloaden. Wandelingen van zo´n 2,5 
uur.  Pittige wandelingen. Voor de diehards. 
 
Wat is er verder 
gebeurd? Ik ben 
gevallen. Op 30 
maart, op mijn 
rechterschouder. 
Niets gebroken, 
dat hebben we 
snel laten onder-
zoeken. Twee 
maanden later 
heb ik toch maar 
een mri-scan 
laten maken. De 
bovenste pees is 
afgescheurd. Er 
is vier centime-
ter verdwenen. 
Het is ook niet meer te repareren.  
Het is niet zo heel dramatisch, ik heb amper 
pijn, maar ik kan mijn arm niet hoger dan 90 
graden optillen. Sommige dingen kan ik dan ook 
niet meer. Koffertje in het bagagerek van het 
vliegtuig zetten bijvoorbeeld. En iets boven me 
in de kast zetten. Beetje onhandig met het te-
rugzetten van alle boeken in de bibliotheek, 
maar goed. Met een beetje aanpassen kom je 
een heel eind. 
 
 
NAAMGEVING 
 
Wat zo grappig is hier, is dat  je bij de dokter of 
in het ziekenhuis wordt aangesproken met je 
voornaam. Dan zit je in de hal of wachtkamer te 
wachten en dan hoor je ineens: Cornélia!  
Het is so wie so gebruik mensen met hun voor-
naam aan te spreken. Fernanda, onze hulp in de 
huishouding, spreekt me altijd aan met: Dona 
Nélia. Aanspreken met de voornaam heeft wel 
een reden. Portugezen zijn bij wet verplicht twee 
voornamen te hebben (mogen er  meer zijn) 
maar het aantal achternamen is onbeperkt. Je 
hebt je eigen achter-
naam (een getrouwde 
vrouw gebruikt die in 
de regel ook als eer-
ste), daarnaast de 
naam van je vader, 
moeder, oma, opa  en 
echtgenoot. Zes achter-
namen is niet ongebrui-
kelijk, maar het kunnen 
er ook meer zijn, als je 
ook de namen van de 
familie van je echtge-
noot gebruikt. Vandaar 
de keuze voor de voor-
naam. Voelt op een 
bepaalde manier ook 
vertrouwd.  
Nog iets bizars: Wynand kreeg van zijn schoon-
zus zijn geboortekaartje, dat ze had gevonden 
bij het opruimen. Blijkt dat hij helemaal geen Wy-
nand heet, maar Winant. En geen Wynandus maar 
Winandus. Net of je ineens iemand anders bent. 
Op zijn paspoort staat trouwens wel Wynandus. 
Wynandus Maria Albertus. Vaders was er niet hele-
maal bij met zijn hoofd, vermoeden wij. 
Ach ja, het kan verkeren, zei Bredero. 
 

WELKE KLEUR HEBBEN WE VANDAAG? 
 
Rood, geel, oranje of groen? Portugal gewoon 
doen! 
Het is geen uitspraak van mij, maar van een 
van onze vaste Nederlandse gasten. Het is een 
zinnetje uit de email die hij stuurde vlak voor 
hij op weg ging naar Monte do Casarão.  
Hij komt hier al jaren met zijn vrouw en twee 
zonen. En altijd met de auto. Een van de zonen 
is autistisch. Zodra ze de zandweg oprijden, 
begint hij al te giechelen en te stuiteren. Hij 
weet hoe het hier is. Een plek om thuis te ko-
men. Geen prikkels, elke dag zwemmen, naar 
het strand. Bekende gezichten die ook nog 
eens zijn eigen taal spreken. En zijn vader 
weet: de kans dat je hier besmet wordt met 
het corona-virus is nihil.  
Want hoe triest ook, het corona-virus beheerst  
nog steeds het dagelijks leven van iedereen. 
Overal, waar je ook bent, wat je ook doet. Of 
je nu aan de Olympische Spelen meedoet of 
met de Tour de France, of je op vakantie gaat 
of lekker thuisblijft. De steeds wisselende be-
richtgeving maakt het er niet makkelijker op.  
Maar hier is het goed. U moet alleen even de 
oversteek wagen. 
 
 
HET TO-DO-LIJSTJE 
 
Wij zijn in de coronatijd lekker bezig geweest. 
We zitten nu vol, maar vanaf november tot mei 
hebben we weinig mensen te gast gehad. De 
schilderweek in april is ook niet doorgegaan  
helaas (evenals die van vorig jaar april trou-
wens). Tijd genoeg dus om het to-do-lijstje wat 
korter te maken. 

De weg naar Casa Valorosa is aangepakt. Twee 
grote betonwagens en een betonspuit waren 
nodig om twee mooie stroken beton neer te 
leggen. Wij wisten wel hoe je boven moest 
komen, maar voor de gasten had het toch iets 
van een beproeving. In zijn één hobbeldebob-
bel naar boven gassen vergt wel wat bekend-
heid met het terrein. Nu gaat het heel wat 
makkelijker. Iets minder avontuur, maar we 
hebben toch gekozen voor de iets ouderen en 
iets minder avontuurlijken onder ons. 
De bibliotheek annex atelier heeft ook een me-
tamorfose ondergaan. Ik heb de helft van de 
garage erbij gekregen, een lang gekoesterde 
wens van mij. Het is een heerlijke plek gewor-
den waar het goed toeven is. Er komt nog een 
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Green Key 
 
Ook dit jaar hebben we de Green 
Key Award gekregen. Elk jaar 
opnieuw moet je bepaalde milieu-
doelstellingen zien te halen die je 
het jaar daarvoor hebt opgesteld. 
We zijn er weer blij mee. Een 
feestelijke uitreiking zat er niet 
in, net zo min als vorig jaar trou-
wens. De bescheiden kwamen 
met de 
post. Vol-
gend jaar 
beter. Het 
zal toch 
allemaal 
wel weer 
eens nor-
maal wor-
den.  Dat 
hopen we 
dan maar. 
 

 
De oktoberschilderweek 

2021 is van 
   

dinsdag 5 tot dinsdag 12 
oktober. 

 


