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Woord van dank! 

 
We hebben een fantastisch eerste seizoen achter de rug. 
En daarvoor willen we eerst al onze gasten bedanken. 
Voor het vertrouwen, dat jullie al durfden te boeken 
ondanks dat we nog aan het opbouwen waren. En voor 
alle gezelligheid, de reacties in het gastenboek die ons 
soms rode oortjes bezorgden, en dat jullie zo konden 
genieten van deze prachtige plek.  
 
En ook heel erg bedankt: alle mensen hier en uit 
Nederland die ons hebben geholpen. Met advies, met 
spullen die ze overhadden, met een handje helpen, met 
gereedschap, aanhangwagentjes en nog veel meer dingen 
die we konden gebruiken.  
En met klusjes, zodat we een centje bij konden verdienen 

. 
Ook het enthousiasme over ons project heeft ons dikwijls 
een hart onder de riem gestoken. 
 
Zonder jullie allemaal hadden we het niet gered. En 
hadden we er nu vast een stuk minder blij bij gezeten! 
 

Einde seizoen 

 
Het is nu over, alleen eind oktober krijgen we nog gasten 
in de safaritent. Eigenlijk jammer, want uiteraard worden 
de ochtenden frisser en de nachten iets kouder, en hebben 
we de eerste flinke regenbuien achter de rug, meestal is 
het hier nog steeds heerlijk weer. Als je wacht tot de zon 
doorbreekt voordat je opstaat kan je heerlijk buiten 
ontbijten in je hemdje en korte broek. En ook ’s avonds 
zitten we vaak nog tot laat buiten onder de heldere 
sterrenhemel zonder de behoefte te hebben de 
terrasverwarming (die we voor de zekerheid hebben 
aangeschaft) aan te zetten.  
 
We zijn nu begonnen met het beter en mooier maken van 
het terrein. Het terugkomende onkruid (vooral bramen, 
bramen en bramen) weer de kop af hakken. Nieuwe 
stukken onkruidvrij maken. Geulen hakken (graven is in 
deze grond niet mogelijk) voor de afwatering. Als het 
hard gaat regenen dan is dat best eng met al die kale 
stukken grond die we nu nog hebben, dus we kunnen 
beter maar proberen het water een beetje te leiden.  
Van vrienden (dank aan Peter en Marianne van Monte 
Gravita!) hebben we een hoop planten uit de tuin mogen 

halen die zij een beetje netter willen maken. De achterbak 
van de pickup lag helemaal vol met grassen, struikjes en 
stekjes. Vlak na het planten hier heeft het even flink 
geregend, en we hopen dat het allemaal blijft leven. Dan 
hebben we volgend jaar lente een prachtig groen terrein! 
 
Ons eigen huis is nu bijna klaar, we hebben er ook een 
veranda aan laten bouwen. Bescherming tegen de zon in 
de zomer en tegen de regen in de winter, want een echt 
portugees huis kent helaas geen hal. Dus je stapt zo van 
buiten de woonkamer binnen. 
 

  
 
Nu de tuin nog! 
 
Laatst hadden we een paar ochtenden flink mist, wat als 
de zon erdoor begon te prikken soms het gevoel gaf dat 
we in een regenwoud zaten, warm, vochtig en en een 
mooi plaatje! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AlentejoAlentejoAlentejoAlentejo Litoral Litoral Litoral Litoral!!!!    

 
Als je een reisgids van Portugal openslaat en je zoekt 
informatie over de Alentejo, dan wordt vooral het 
binnenland en de grensstreek met Spanje beschreven. 
Absoluut niet onterecht, want hier liggen prachtige 
plaatsjes, nauwelijks veranderd sinds de middeleeuwen, 
met heel veel historie. 
De kuststrook, de Alentejo Litoral, wordt vaak kort 
beschreven. Vila Nova de Milfontes wordt genoemd, 
Sines misschien met zijn petrochemische industrie, en 
natuurlijk de prachtige ruige kust. Maar meestal wordt 
daarbij vermeld dat het het hele jaar te winderig is en dat 
de zee te ruig is om te zwemmen, waardoor de strandjes 
niet aantrekkelijk zijn om te zonnen en te zwemmen.  
 
Hier zijn wij het niet mee eens! 

 
Ondanks de wind zijn er voldoende plekjes te vinden op 
de beschutte strandjes tussen de kliffen om heerlijk te 
zonnen, en hoogzomer is het juist dankzij de wind goed 
uit te houden. Het grootste deel van de dag is de wind 
zelden irritant, het blijft beperkt tot een briesje. 
De zee leent zich inderdaad meer voor het spelen in de 
golven, alleen of met een surf- of bodyboard, als voor 
lange afstand zwemmen. Maar er zijn ook baaitjes waar je 
wel kunt zwemmen en strandjes met pierenbadjes of een 
afgezet stuk waar je goed met kinderen terecht kunt. 
In de nieuwsbrief daarom regelmatig een korte 
beschrijving van een kustplaatsje, te beginnen met het 
plaatsje het dichstbij: 
 
Vila Nova de Milfontes,  
Oftewel ‘Nieuw Dorp van Duizend Bronnen’, kortweg 
‘Milfontes’. Ligt aan de monding van de Rio Mira, wat 
een getijdenrivier is. De azuurblauwe zee met witte 
schuimkoppen komt hier de rivier binnenrollen, tussen de 
groene heuvels met mooie zandstranden die de oevers 
vormen. Iets wat je prachtig kunt zien vanaf de brug over 
de Mira.  

  
 
Zoals overal in de Alentejo zijn de huisjes wit met gele of 
blauwe banden en de daken rood, wat mooi afsteekt bij de 
meestal blauwe lucht en zee.  
Milfontes wordt door haar ligging ook wel ‘De prinses 
van de Alentejo’ genoemd, en is vooral bij Portugezen 
geliefd als vakantiebestemming. Daardoor kan het vanaf 
half juli tot eind augustus erg druk zijn, maar blijft het een 

Portugees sfeertje houden. En kan je altijd, door over 1 of 
2 duinen te lopen, een rustig strandje vinden.  
Ook kan je met een bootje (of met de auto) naar de andere 
oever van de Mira, naar het rustigere strand van Furnas, 
wat een pierenbadje heeft waar kinderen lekker in kunnen 
spelen.  
 
Het binnenland 

 
We hebben de afgelopen maanden geleerd dat veel 
mensen PNL als uitvalsbasis gebruiken voor dagtochtjes 
het binnenland in. Wij hadden eigenlijk verwacht dat het 
te ver rijden zou zijn, voor een dagje naar Evora of 
Lissabon, of naar de wijnboerderijen (Adega’s) in het 
binnenland.  Maar dit valt velen erg mee, vooral ook 
omdat de rit ernaartoe mooi is.  
In de komende nieuwsbrieven zullen we dan ook 
regelmatig een route of een plaats beschrijven die goed 
bereikbaar is hiervandaan. 
 

Activiteiten 
 
Komend jaar willen we, vooral in voor- en naseizoen, 
wandelarrangementen aanbieden. Volledig verzorgd, 
logies met ontbijt, elke dag een andere wandelroute, 
lunchpakket en diner. Eventueel gecombineerd met een 
kanotocht over de Mira (en dan teruglopen) en uiteraard 
voldoende tijd om te relaxen en te genieten. We zijn dit 
nog aan het uitwerken, maar houden jullie uiteraard op de 
hoogte. 
Hetzelfde principe is mogelijk met mountainbiken, of een 
combinatie van beiden, alleen is het dan wel ideaal als we 
ook de fietsen kunnen leveren. Hiervoor zijn we op zoek 
naar een verhuurbedrijf hier in de buurt die goede fietsen 
heeft.  Want dit is, zeg maar onze achertuin, echt wel de 
moeite waard! 
 

 
 
  
 


