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Het seizoen is weer begonnen!
Vanaf half april hebben we bijna constant gasten gehad en een groot
deel van juni waren we helemaal vol. Na een vrij rustige week is het nu
echt begonnen, de schoolvakanties zijn begonnen en het wordt hier een
gezellige boel met bijna alleen maar gezinnen tot eind augustus. De
gaatjes worden snel opgevuld door enthousiaste Portugezen sinds we op
tv zijn geweest (zie later). Maar in september is er nog steeds
voldoende ruimte.
We hebben dit jaar lang regen gehad. Tussendoor was het vaak prachtig
weer, maar tot half mei heeft het regelmatig geregend. Fantastisch voor
onze tuin en groententuin, minder voor onze gasten. Zeker in de
paasvakantie, toen het in Noord-Europa bijna zomer was, was het hier
regenachtig en frisjes.
We hadden gehoopt dat de bloemenpracht dit jaar langer zou
aanhouden na al die regen, maar helaas, Moeder Aarde draait gewoon
haar eigen ritme. Half mei begonnen de kleuren al te vervagen en nu
ligt het gras alweer gebaald op het land. Ongelovelijk dat hier 6 weken
geleden nog een veld vol bloemen stond.
De meeste planten in onze tuin staan er prachtig bij, al moeten we ze nu
wel regelmatig water geven om ze zo te houden. En de groententuin
doet het fantastisch, zeker voor ons als beginners. Het is een klein
tuintje, om te proberen, maar al zeker een maand eten we courgettes uit
eigen tuin, we aten al boontjes en capucijners toen in Nederland nog
geen eens bloemen aan de planten zaten en vandaag hebben we de
eerste komkommer geplukt. Een ‘echte’ lange, lekkerder als de dikke,
korte portugese komkommers. En als het goed is krijgen we straks heel
veel tomaten!

Kurkeiken pellen
Kurkeiken kunnen om de 9 jaar van hun kurklaag ontdaan worden.
Eerder is de kurk nog te dun en zit het nog vast aan de bast van de
boom. Als je te lang wacht droogt de kurk te veel uit en brokkelt het af.
Een deel van onze kurkeiken was het laatst gepeld in 2002 en was dus
dit jaar klaar voor de oogst. In het dorp is dit uiteraard bekend en ze
komen dus vanzelf naar je toe om te vragen of ze je kurk mogen kopen.
Je hoeft er zelf niets voor te doen, een ploeg mannen komt om de kurk
eraf te halen en voert het af naar de handelaar. Natuurlijk kan je er meer
aan verdienen als je het zelf allemaal regelt en verkoopt, maar daar
hebben we nog te weinig kennis voor en ach, zo verdienen de mensen
uit het dorp er ook nog wat aan.
Kurkeiken worden in Portugal nog steeds geplant. Het is wel een
investering voor de toekomst want pas na ongeveer 30 jaar mag de kurk
voor het eerst geoogst worden. En die eerste oogst is niets waard, pas
na 39 jaar kan je voor het eerst aan de boom verdienen. Gelukkig

kunnen ze wel 200 jaar oud worden, dus de volgende generaties kunnen
er nog lang van genieten.
Het nummer dat op de boom geschilderd is is het jaar waarin de boom
voor het laatst gepeld is.
Portugal is het grootste kurkproducerende land van Zuid-Europa. De
kurk wordt veel geëxporteerd voor isolatiemateriaal in de huizenbouw
en voor schoenzolen. En uiteraard zal in je in Portugal niet snel een
wijnfles aantreffen met een kunststof ‘kurk’.
http://www.youtube.com/watch?v=zNaFyKk2lN0

Op tv in Portugal
Een paar weken terug werden we benaderd door de SIC, een portugese
zender die een goedbekeken nieuwsuitzending heeft. Ze wilden een
rapportage maken over Glamping, de nieuwe vorm van toerisme. Of ze
langs mochten komen om te filmen. Uiteraard!
Na een weekje uitstel omdat er geen camaramensen beschikbaar waren
vanwege de verkiezingsdrukte kwamen ze op een woensdagochtend
langs. Onze gasten werden geïnterviewd, toevallig 2 gezinnen met een
kind, en dat doet het altijd goed op de portugese tv. Wij mochten ook
wat vertellen en de camaraman maakte overal opnamen van.
Uiteindelijk is er natuurlijk maar een paar minuten uitgezonden maar
het was goede reclame. Veel mensen hebben het gezien en we krijgen
nu heel veel aanvragen van portugezen via mail en telefoon.

Het dorp op bezoek
We waren het al lang van plan, maar het was er nog niet van gekomen,
de bewoners van Troviscais (ons dorp) een keertje officieel uitnodigen.
We wisten dat veel mensen nieuwsgierig waren, en hadden ook al vaak
gezegd dat ze altijd een kijkje konden komen nemen, maar voor de
meesten is deze stap toch te groot.
En in Portugal nodig je mensen niet gewoon uit ‘voor de koffie’ of
voor een borrel of zo. Dat doe je in het café. Dus besloten we in overleg
met de dorpsvereniging om een wandeling over ons terrein te
organiseren met een ‘pequeno-almoço’, een laat ontbijt.
We hadden geen idee hoeveel mensen er zouden komen, ergens tussen
de 2 en 20 (het is een klein dorp). Maar de dag van te voren was de tv
uitzending geweest, dus iedereen was helemaal enthousiast en trots.
Troviscais in het portugese nieuws! De opkomst was vrij groot, meer
als 20 man en iedereen vond het prachtig. Ook de Hollandse appeltaart
ging er goed in na afloop.
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