
 
 
 

 

 

vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

Afgelopen november zijn ze voor de 25e keer 
geweest, en nu komen ze niet meer, hoogstens 
een keer op de koffie. Ze hebben hun baan op-
gezegd, hun huis in Almere verkocht en zijn de 
trotse bezitters geworden van een huis met 8 
hectare grond, waar voornamelijk fruitbomen op 
staan, in het midden van Portugal. 
Dat ze in november zouden komen, was niet 
ingepland. De aanloop naar hun nieuwe stek 
was niet zo gelukkig, en toen ze eindelijk het 
koopcontract zouden tekenen, stopte hun auto 
ermee. Voor een grote bus inclusief vier honden 
een sleep regelen was niet zo simpel. Het kostte 
bijna een dag voor ze, zonder getekend te heb-
ben, weer hier waren.  

Hun belevenissen hebben een hoog ik-vertrek-
gehalte. Inmiddels zijn ze alweer een paar we-
ken op de plek van bestemming. De bus staat 
nog hier bij de garage maar verder is alles min of 
meer in orde. Ze zijn helemaal gelukkig. U kunt al 
hun avonturen meebeleven. www.heuzer.nl    
 
 
STOFFEL 
 
Velen van u kennen hem wel: Stoffel, het hond-
je van Lies. Stoffel is er niet meer. We hebben 
hem moeten laten inslapen. Het ging niet lan-
ger. Je hoopt dan maar dat zijn hart er gewoon 
mee ophoudt, maar zo werkt het niet. De die-
renarts is hiernaar toegekomen. Het gesjouw op 
het laatste moment is Stoffel gelukkig gespaard 
gebleven. In zijn eigen vertrouwde omgeving is 
hij weggezakt. 
Stoffel was hier waarschijnlijk al in 2005. We 
hebben tenminste foto´s van een puppy dat 
verdacht veel op Stoffel leek. Hij heeft minstens 
twee jaar lang voor zijn eigen kostje moeten 
zorgen. Af en toe een konijntje of een muis 
waarschijnlijk. 
Bramen at hij ook.  
Toen in 2006 de 
bouw begon, 
kreeg hij van de 
bouwers ook het 
nodige toegestopt 
als ze aan het 
lunchen waren. 
Een gewoonte die 
hij heel lang heeft 
volgehouden, ook 
later bij de tuin-
man. 
Toen hij eenmaal 
voorgoed bij ons 
kwam - we wisten 
wel dat er een 
hondje rondliep, maar dat werd altijd wegge-
jaagd door Willem en Sproet - bleek hij dood-
ziek. Ziekte van Lyme. Daar is hij nooit helemaal 
van hersteld, en de laatste jaren liep hij steeds 
kreupeler. Maar hij bleef lief, vrolijk, tevreden 
en ondernemend en hij heeft ze allemaal over-
leefd: Willem en Sproet, Joris, Lotje,  
Wammes en Sofie.  
Dag lieve Stoffel, we vergeten je niet.  
 

2022: WEER EEN ONZEKER JAAR? 
 
Het is schitterend weer. ´s Nachts is het rond 
het vriespunt, overdag is het zo´n 25°. Vorige 
week was het zelfs nog warmer.  
De periode daarvoor heeft het geregend. Niet 
genoeg helaas. De stuwmeren, ook Santa Cla-
ra, zijn voor nog geen 40% gevuld.  

Zoals elk jaar natuurlijk zullen we moeten af-
wachten wat het nieuwe jaar brengt. Komen we 
nu eindelijk van dat virus af? Kunnen de gasten 
weer zonder gedoe en twijfels naar deze geweldi-
ge plek komen? Hopen maar. Ik wens u in elk 
geval heel veel geluk en gezondheid in 2022.  
 
 
DE RECHTSZAAK 
 
Hij zag er schitterend uit, de nieuwe motor 
voor de bus van Bas. Gereviseerd was hij. Mooi 
zilver en glimmend. Bas was helemaal gelukkig.  
Maar toen de garagemeneer de motor wilde 
monteren, bleek het allemaal niet zo fraai te 
zijn. De motor had een nieuw zilveren verflaag-
je gekregen, dat was alles. Van enige revisie 
was geen sprake. 
Na oeverloos gezeur met de leverancier hebben 
we Deco Protest ingeschakeld, de Portugese 
evenknie van de 
Consumenten-
bond. Die zagen er 
wel brood in en 
uiteindelijk is het 
tot een rechtszaak 
gekomen.  Een 
heuse, drie uur 
durende rechtszit-
ting was het. Wel-
iswaar niet life, 
dat kon niet door 
de corona-
maatregelen, 
maar via zoom. 
Met Wynand, Bas, 
onze garageme-
neer en onze ad-
vocaat, een advo-
caat van de tegenpartij en een rechter. We 
waren goed voorbereid en na de rechtszitting 
hadden we dan ook het gevoel dat het goed 
zat. Maar ja, gelijk hebben is niet automatisch 
gelijk krijgen. Nog even spannend dus. Na 
veertien dagen, op 20 december kwam het 
verlossende woord: gewonnen! Een opsteker-
tje! Nu nog even op de betaling wachten maar 
dat zal ook wel goed komen.  
 
 
DE EERSTE GASTEN 
 
In nieuwsbrief 30 van 6 maart 2013 schreef ik 
iets over Maureen en Andre Heuzer, onze gas-
ten van het eerste uur. Tien keer hadden ze 
toen hun vakantie al op Monte do Casarão 
doorgebracht.  

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 

 9 januari 2022, zon 22° 

De post vanuit Nederland is een 
drama. Pakketjes komen niet 
aan - we vermoeden dat post.nl 
niks bezorgt als je een postbus 
hebt - brieven verdwijnen regel-
matig of komen weken later aan. 

Maar soms gebeurt er een won-
dertje. Er zit dan vast iemand op 
het postkantoor die graag puzzelt. 

De schilderweken in 2022 
zijn van 

   
woensdag 13 april tot  

woensdag 20 april  
 

en van  
 

woensdag 28 september tot 
woensdag 5 oktober 

 


