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2015, jaar van de vele 

herstel 

werkzaamheden 

Het was dit jaar een echt 

brokkenjaar. Er is zoveel 

stuk gegaan dat we de tel 

een beetje kwijt zijn 

geraakt. Van kleine 

huishoudelijke apparaten 

tot aan het omverrijden van 

onze bewegwijzeringspaal 

aan de IC1 en het 

elektrolyse apparaat van 

het zwembad dat het 

midden in de zomer begaf! 

 

 

 

Wat was 2015 voor een jaar? 

Nee, we gaan het hier niet hebben over de onrust in de wereld, ook al is 

die erg genoeg. We hadden dit jaar onze handen helemaal vol aan de 

camping. Misschien weten jullie nog wel dat we eind 2014 met heel veel 

nieuwe dingen bezig waren? En dat het de bedoeling was dat dit allemaal 

vóór de start op 1 januari klaar zou zijn? Wishfull thinking, soms hebben 

we daar last van. 

De nieuwe muur met BBQ en de “oficina van Bert” 

Goed, we hebben wat moeten wachten, maar het resultaat mag er wezen. 

We hebben er dit jaar al ontzettend veel plezier van gehad en de knietjes 

van Bert misschien nog wel het meest (zie onze vorige nieuwsbrief). We 

hebben nu een hele mooie binnenplaats met werkplaats (oficina). 

   

De nieuwe waterfilterinstallatie werd op 2 januari operationeel. We zijn er 

wel geweldig blij mee! Er is dit jaar veel minder spoelwater (backwash 

water) gebruikt, het scheelt 350.000 liter water op jaarbasis. Ondanks het 

feit dat het van december 2014 tot  1 november dit jaar nauwelijks heeft 

geregend, hebben we deze zomer niet zonder water gezeten. Mede ook 

dankzij het strikte beleid om dit jaar alleen te irrigeren met afvalwater en 

de hulp van onze gasten om te letten op hun waterverbruik. Het ziet er 

naar uit dat we ook het aankomende jaar weer met een tekort aan water 

komen te zitten. Het regent nog steeds nauwelijks. Behalve op 1 november, 

toen braken alle sluizen van de hemel. Jullie hebben vast wel de ravage in 

Albufeira gezien (anders google nog maar eens even op “chuva 

albufeira”). Wij hadden ook flinke overlast: 125mm in 12 uur. Zie de foto’s 

op: https://www.facebook.com/quintaodelouca/.  

http://www.quintaodelouca.com/nieuws.html
https://www.facebook.com/quintaodelouca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

info@quintaodelouca.com ; www.quintaodelouca.com 

www.facebook.com/quintaodelouca 

Quinta de Odelouca Turismo e Campismo Rural Lda  
Vale Grande, CxP 644-S,  
8375-215 São Marcos da Serra  
Portugal. tel: +351 282 36 1718 

Wie de kriebels krijgt en nog graag een weekje wil gaan 
huren kan op www.groenealgarve.nl  (kijk bij “reserveren”) 
zien wanneer het Casa do Rafael nog vrij is. Ook de 
familietenten is nog enkele periodes te huur. 

Zwembadreparatie 

 

Al in het voorjaar was het 

zwembad aan de beurt. Wat 

we al een jaar vermoedden 

bleek waar te zijn, de buizen 

bij het zwembad waren lek 

door verzakking van de 

grond.  

 

Het Paasontbijt was weer gezellig! 

 

4 Puttertjes (boven) en onder 2 

hagedissen erg in de knoop 

 

 

Zonnepanelen 

Het zonnige weer heeft ook een mooie kant. De zonnepanelen hebben het 

eerste jaar een heel goede opbrengst gehad. Dit jaar is 31% van ons totale 

elektraverbruik door onze 30 panelen gecompenseerd. We zijn benieuwd 

of dit elk jaar zo gaat? 

 Ook de panelen voor het warme water deden het dit jaar beter dan 

andere jaren door de hoge mate van Uv-straling. De zon was meer en 

feller aanwezig dan andere jaren. En dat brengt ons vanzelf op: 

Die lange, lange zomer 

  

Die begon eind maart. Er werden begin juni al temperaturen gemeten 

van over de 40 graden. Gelukkig temperde de grootste hitte weer eind 

juli zodat we uiteindelijk een prima zomer hebben gehad. Tot half 

oktober konden we ’s avonds nog heerlijk buiten zitten. Zelfs nu is het 

nog steeds warm in de zon met vrijwel elke dag meer dan 20 graden. 

Uitzonderlijk voor december.  

De zomer bracht ook grote drukte met zich mee. Vooral augustus was 

een drukke maand. Dit had wel een oorzaak: een vermelding van 

Coolcamp op 1 juni als een van de mooiste campings aan het water in 

Europa in de Sunday Telegraph.  Je kunt het artikel downloaden op onze 

website: http://www.quintaodelouca.com/nieuws.html.  

 

mailto:info@quintaodelouca.com
http://www.quintaodelouca.com/
http://www.facebook.com/quintaodelouca
http://www.groenealgarve.nl/
http://www.quintaodelouca.com/nieuws.html


  

En van het een kwam het ander. Het artikel in The Sunday 

Telegraph werd overgenomen in The Guardian en vervolgens in de 

Portugese kranten. En als finale stond begin augustus TVI op onze 

stoep. Of ze een interview mochten afnemen en wel graag nu!  

Hieronder: Bert  met de filmploeg

 

Zoveel publiciteit overviel ons allemaal een beetje. We waren zo 

druk, dat we nauwelijks tijd hadden om nog een beetje van de 

zomer te genieten. Pas toen we 1 november onze deuren sloten 

konden we weer aan wat anders denken. We hebben ons 

getrakteerd (voor het eerst in 10 jaar) op een echte vakantie naar de 

Kaap Verdische eilanden. We hebben genoten! Wat en prachtig 

land.  

   

De nieuwe brug op de korte route 

Begin mei was het eindelijk zo ver! Er werd begonnen met de 

nieuwe brug op de korte route. Dat dit nou net moest in een van de 

drukste maanden van het jaar, tja, dat werd niet overlegd met ons. 

Maar het zou begin juni klaar zijn….. Jawel, de puntjes betekenen 

iets, nl. dat niet altijd alles zo vlot loopt als er gepland wordt. Als er 

iemand last heeft van “wishful thinking” dan is het wel een 

Portugees. Enfin het oude bruggetje was snel gesloopt en warempel 

de eerste betonnen caissons lagen er ook al snel in, op 27 mei. Bert 

moest wel even elke dag 20km rijden voor de broodjes, maar een 

kniesoor die daar op let. Maar….er was iets vergeten te bestellen, de 

betonstukken aan de voorkant die het water de caisson in moeten 

leiden waren er niet.  

 

Oh, die kleine 

hoekjes! 

Natuurlijk gebeurden er weer 

de nodige “ongelukjes” dit 

jaar:  De nieuwe klepelmaaier 

van Bert lag binnen de kortste 

keren in de sloot. Te dicht 

langs de randen. Maar met 

vereende krachten en ons 

trouwe 4x4-tje was het zo 

weer gepiept! 

 

 

Caravan (lange) 

route 

Voor wie nu denkt “ dan 

kan ik misschien wel met 

caravan of grote camper de 

korte route rijden”, die 

zouden we toch nog wel 

willen waarschuwen. De 

steile en smalle helling zit 

er nog steeds in! Misschien 

iets korter, maar nog wel 



 

  

 

 

  

De beide zijden van de brug werden afgesloten met dikke zandbulten, 

zodat niemand per ongeluk in het gat kon vallen.  

Gelukkig had onze buurman Antero daar ook al snel genoeg van en 

heeft hij met de bulldozer de zandbergen weer wat opzij geschoven. 

Zo konden we met ons 4x4-tje het diepe gat induiken en in de lage 

gearing aan de andere kant er weer uitklimmen. Scheelde toch wel 

een paar km! Maar onze gasten moesten heel lang om rijden. 

Niemand heeft geklaagd, hulde! Eind juli waren de ontbrekende 

stukken binnen en toen werd ook eindelijk een echte bypass gemaakt 

waar iedereen weer langs kon. Hadden ze dat maar eerder gedaan! 

  

Pas op 4 augustus konden we de korte route weer in gebruik nemen. 

Het ziet er nu supernetjes uit. Ook de scherpe bocht vooraan in de 

korte route is verbreed, zodat je tegenliggers ziet aankomen. En ook 

onder de spoorbrug is ook alles aangepakt en verbeterd met een 

verhoogde betonnen muur, nieuwe afwateringsgeulen en een put.  

 

degelijk te lastig voor groot 

verkeer. Maar auto met 

aanhanger of een camper 

tot 5 m. is geen probleem! 

Casa do Rafael 

Een paar weken geleden 

kwam Carlos Marques 

Rafael langs (onze 

buurman) met een goed 

idee. Een extra badkamer 

voor Casa do Rafael! De 

afmetingen had hij al 

precies in zijn hoofd: 2,25 x 

1,80. En de plek ook: aan de 

buitenkant van de woon-

kamer, want daar zit de 

septic tank. De deur moest 

dan in de woonkamer 

uitkomen. We moeten een 

beetje ongelukkig hebben 

gekeken, want hij had wel 

door dat we dat niet 

wilden. Na een beetje 

soebatten hebben we hem 

naar de juiste plek kunnen 

manoeuvreren en hebben 

we hem meteen maar 

voorgesteld om het iets 

groter te maken want “dat 

was toch veel mooier?”.  

 

 

 



 

 
Kerstgroet 

Ondanks het terrorisme in de wereld en alle verschrikkingen die daar 

dit jaar uit voort kwamen, blijven we vertrouwen in een betere wereld. 

We putten hoop uit het laatste klimaatakkoord, waarin wereldleiders 

eindelijk eens hebben laten zien dat ze ook kunnen samenwerken in 

plaats van elkaar te bestrijden. We hopen dat het met het bestrijden 

van extremistische brandhaarden in de wereld ook zo zal gaan.  

Wij wensen iedereen een bijzonder gezellig kerstfeest met vrienden en 

familie en vrede op aarde. En natuurlijk een mooi begin in het nieuwe 

jaar met heel veel voorspoed, liefde, gezondheid en geluk.  

Graag tot ziens in 2016! Bert & Thea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolg is dat we er straks 

een ruime badkamer extra 

bij hebben. Het totale 

woonoppervlak is dan 108 

m2. Het ziet er nu allemaal 

nog niet uit, maar met een 

paar weken is het weer 

helemaal voor elkaar! 

De ouderslaapkamer wordt 

verplaatst naar de achter-

kant met een slaapkamer en 

suite en badkamer

 

Verhuur 

accommodaties 

Vorig jaar was er zo’n grote 

vraag naar onze tenten, dat 

we besloten hebben het 

arsenaal uit te breiden met 

een 3e tent: een Karsten 

oppomp tent. Bijzonder 

ruim en alles op stahoogte! 

En natuurlijk ingericht met 

de zelfde kwaliteit zoals 

jullie dat van ons gewend 

zijn.  

Er zijn nog genoeg 

mogelijkheden om de tenten 

te huren. Ook Casa do 

Rafael is nog deels vrij in de 

zomer. Kijk voor meer info 

op www.groenealgarve.nl . 

En  zijn er nog vragen, dan 

zullen we die graag 

beantwoorden!    

info@quintaodelouca.com   Quinta de Odelouca 

www.quintaodelouca.com   Vale Grande, Monte das Pitas, CxP 644-S 

www.groenealgarve.nl (verhuur)  8375-215 São Marcos da Serra 

www.facebook.com/quintaodelouca Algarve, Portugal 
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