
50 jaar getrouwd  
We hebben het een hele week lang 
gevierd met familie en vrienden.  

Op de dag zelf, 27 oktober, zo´n 70 
man, koud buffet en een dansje.  

En een concert van het Coro Inter-
nacional de Aljezur waar ik al een 

paar jaar lid van ben. 
Heel bijzonder, heel warm allemaal. 

Dank nogmaals iedereen! 

 

vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

te maken, is nog leuker natuurlijk. Op markten 
en feesten zijn ze graag geziene gasten. 
 
 
DELICATESSE 
 
We hebben nog nooit zoveel paddenstoelen ge-
geten als de afgelopen maand. Zelfs cantharel-
len, na een jarenlange afwezigheid. De omstan-
digheden voor paddenstoelen zijn dan nu ook 
ideaal: lekker natte, een beetje sompige grond, 
wat verrotte bladeren of een dode boomstam en 
niet te warm.  
Ik heb de range eetbare paddenstoelen uit kun-
nen breiden tot 10. Er zijn zeker weten veel 
meer paddenstoelen eetbaar, maar daar waag ik 
me niet aan. Ik heb net 2 nieuwe boeken aange-
schaft, maar determineren blijft heel lastig. Er is 
altijd wel een giftige die erg op de andere lijkt.  

Ik mis mijn paddenstoelenman. Die komt niet 
dit jaar. Hij zit in Tasmanië. 
 
 
2023 
 
Nog even oliebollen bakken en het jaar is weer 
voorbij. Het was niet zo´n leuk jaar en het ziet 
er niet naar uit dat het in 2023 heel veel anders 
wordt.  
Nog meer dan andere jaren, zo voelt het, moet 
je je eigen wereld creëren. Je moet je niet afke-
ren van wat er om je heen gebeurt, en waar 
nodig moet je je steentje bijdragen, maar je 
eigen bubbel moet je koesteren. Ook al zit die 
soms vol deuken en uitstulpingen.  
We krijgen zeer binnenkort gasten die 4, 5, zelfs 6 
weken blijven. Ze gaan hier op Monte do Casarão 
hun eigen bubbel creëren. En dat kan heel goed. 
Waar vind je een plek die daartoe zo geschikt is? 
Niets aan je hoofd, niemand in de buurt, warm 
zonnetje, schitterende natuur, tijd genoeg. Niet 
voor niets zeggen ze hier: tempo é tudo.  
Er zit ook nog een materieel voordeeltje aan een 
langer verblijf hier. Elektriciteit, gas en water 
zijn bij de huur inbegrepen. En zondag pizza. 

 

Rest mij niets anders dan u een ontzettend fijn 
en gelukkig 2023 te wensen. Wie weet zien we 
elkaar (weer).  

NATTE BOEL 
 
Ons stuwmeer zit vol. Na twee jaar. Eindelijk 
heeft het genoeg geregend, en daar zijn we 
heel blij mee. De voorspellingen zijn dat Zuid-
Portugal een woestijn wordt, wat heel plausibel 
lijkt. Het heeft echter gehoosd de laatste 
maand. Heel veel steden, met Lissabon voorop, 
stonden onder water. De schade was immens. 

Voordeel is wel dat er nu water genoeg is in 
Portugal.  
Behalve dan toch in het zuiden. Het stuwmeer 
van Santa Clara zit maar voor 37% vol. Dat 
betekent dat er extra pompen aan moeten, en 
de kosten daarvan moeten voor het grootste 
deel worden opgehoest door de agrariërs, in de 
wetenschap dat er miljoenen liters water zo-
maar, hop, de Mira en de zee in stromen. Ver-
spilling eerste klas. Maar opvangen kost ook 
miljoenen. Er is dan ook geen enkele instantie 
zover ik heb kunnen nagaan, die zegt: ´Het 
moet maar eens uit zijn met die flauwekul.´ 
Ook milieuactivisten zijn stil.  
Helaas een typisch geval van jammer dan. 
 
 
CANTE ALENTEJANO 
 
In Odemira, hoog boven de Mira en al van ver-
re te zien, staat een standbeeld. Een gigantisch 
standbeeld, 12 meter breed en 4 meter hoog, 
17 ton aan massa. Een eerbetoon aan de Cante 
Alentejano, sinds 2014 door de Unesco erkend 
als wereld cultureel erfgoed, en aan de uitvoer-
ders de grupos corais.  

Het beeld van Fernando Fonseca is in aanwe-
zigheid van allerlei belangrijke figuren, onder 
wie de beeldhouwer zelf, net onthuld, eind no-
vember. Met optredens van diverse grupos 
corais. De groepen bestaan eigenlijk altijd uit 
mannen, maar er was ook een vrouwenkoor, 
en - heel bijzonder - een kinder-grupo coral dat 
optrad in de grote feesttent waar een lunch 
voor de hele bevolking van Odemira werd ge-
serveerd. 
Op de website hebben we een filmpje gezet 
van een van de koren. U moet maar eens kij-
ken en luisteren naar deze heel bijzondere ma-
nier van zingen. Om de grupos corais live mee  

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 

31 december 2022, zon, 20° 

 
Schilderweken 2023 

 
De schilderweken zijn van  

12 tot 19 april  
en van  

4 tot 11 oktober. 
Meer info op de homepagina van 

de website bij Wat te doen 


