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2016 was weer een druk 

jaar. De camping was goed 

bezet en in de zomer 

hebben we regelmatig de 

bordjes “Vol” op moeten 

hangen. Het was ook een 

gezellig jaar, zoals de foto 

laat zien. Soms kwamen we 

stoelen te kort!  

 

Onze Luca en Sebas zijn dit 

jaar ook al weer 10 jaar 

geworden! 

Wat een dropjes waren het 

toen nog,  eind 2006. 

 

 

 

Alweer een jaar voorbij! 

Hebben jullie daar ook zo’n last van? Dat een jaar zo kort is en omvliegt? 

En sterker nog: dat een heel decennium zomaar voorbij is gegaan!  

In 2017 bestaat de camping alweer 10 jaar!  Jongens wat zitten we er dan 

nu mooi bij! Wie weet nog hoe het hier was op 1 maart 2007? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Een kampeerder met zijn paard 

op weg naar Frankrijk. 

 

Op 15 juni is Bert opa 

geworden van een wolk van een 

kleindochter! 

 

De perfecte windmolen, in juli 

gemaakt van een  plant, door 

Anteiro. Hij heeft nog tot half 

december zijn werk gedaan! 

 

Wie hem goed wil bekijken 

moet even naar onze facebook 

gaan, daar staat een filmpje: 

www.facebook.com/quintaodelouca  

Terugblikken op 2016 

2016 begon met een warme en veel te droge winter. De cistus stond op 9 

januari al volop te bloeien, tegelijk met de gele oxalis (knikkende 

klaverzuring) en de lampenpoetser. Het leek wel voorjaar! 

 

 

Maar plotseling werd het toch nog weer fris. Het weer was wat van slag 

(El Niño!) en dat bleef het tot half mei. Begin mei heeft het zelfs nog heel 

veel dagen achter elkaar geregend, wat een zeldzaamheid is voor mei. 

Helaas hadden we aan deze regen niet meer zoveel, die was goed voor 

de bovenste laag van 30 cm en dus voor de wilde planten en bloemen en 

de bomen. Dat stond er allemaal bijzonder weelderig bij! Maar de putten 

waren niet gevuld. 

Helaas was deze late regen funest voor de vruchtzetting van de druiven, 

perziken en olijven. Omdat het van februari tot mei nog zo fris was, was 

de bloesem laat. En toen het allemaal dan eindelijk in bloei stond konden 

de bijen vanwege de regen niet uitvliegen, We hebben dus dit jaar geen 

perziken (nu vooruit: 1tje!), geen druiven (misschien 10 druifjes?) en bijna 

geen olijven kunnen plukken. We hebben wel olijven kunnen inmaken, 

maar er waren onvoldoende olijven om te persen. We doen het dus 

zuinig aan met ons voorraadje olie uit 2015! 
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De dopluisziekte waaronder alle olijvenbomen al 2 jaar leden, 

hebben we dit jaar definitief onder de knie gekregen. Ze staan er nu 

weer veel beter bij dan een jaar geleden. Er zit weer groei in en het 

blad ziet er goed uit. We hopen ze nooit meer terug te krijgen! 

 

Hier zie je hoe we dit jaar weer een schaduwplek erbij hebben 

gemaakt, onderaan bij de beek.  

Want….het werd opnieuw een hete, hete zomer. 

Vonden we het in 2015 al warm, in 2016 spande El Niño de kroon. 

Het was deze zomer beduidend heter dan andere jaren. Normaal 

hebben we in de zomer niet meer dan 2-4 dagen van 40 graden of 

meer. Maar dit jaar sloeg alles en waren er 35 dagen van 40 graden 

of meer! Dat was voor onze gasten en voor ons zo nu en dan wel 

afzien. Maar niemand klaagde, iedereen was blij met de zon! 

Minder leuk was een brand die startte in Perna Seca, hemelsbreed 

ong. 4 km. Er stond een straffe oostenwind, recht naar de camping 

toe! Gelukkig draaide de wind na een uur naar het zuiden. De 

brandweer is 2 dagen bezig geweest om het onder controle te 

krijgen en er is een gebied van 10x10km afgebrand. Gelukkig geen 

persoonlijk letsel en ook geen huizen verbrand. 

  

Foto 1: vanaf de camping, foto 2: Bert op de Monte Adernal om het in de 

gaten te houden  

 

De weg 

 

Eind van dit jaar hebben 

we een stuk van onze weg 

laten vernieuwen en 

bekleed met bitumen (een 

soort asfalt). Vanaf de 

poort tot de top. We hopen 

dat hiermee de sporen 

voorlopig tot het verleden 

horen en we niet na elke 

flinke regenbui opnieuw 

moeten egaliseren. 

Nieuwe open haard 

Begin 2016 is er op ons 

terras een open haard 

bijgekomen, vooral voor 

persoonlijk gebruik. 

Hiermee is ook de frisse 

oosthoek veel beter 

afgesloten voor ons. 

 

 



 

  Eindelijk mobiel bereik 

Al jaren waren we bezig om alle mogelijkheden te onderzoeken voor 

een beter mobiel belsignaal. Maar tot dan toe zonder resultaat. Elke 

provider beloofde veel, maar gaf weinig. Gelukkig konden we via 

onze aannemer, die goede connecties heeft, een aanbieding krijgen 

van Vodafone. Die beloofde niet alleen, maar deed ook eindelijk wat!  

 

Er is heel wat afgetest en gewandeld, voordat de definitieve plaats 

gekozen werd. Het was nog niet gemakkelijk om vanuit ons 

diepgelegen dal (Vale Grande de Baixo) een signaal uit de omgeving 

op te pikken wat sterk genoeg was. En op de Portugese manier 

natuurlijk! Met 2 auto’s en 8 man sterk. 6 stuks zaten op ons terras met 

een biertje en 2 man deed het werk. De baas betaalt! (of wij?) 

 

 

 

 

elektrische ligfietstandem 

 

 

Witte kwikstaart 

 

Roodkopklauwier in perenboom 

 

De blauwe regen bloeide in maart 

 

Slangenarend 

 

 



 

 
Kerst- en nieuwjaarswens 

We kunnen niet weten wat 2017 ons gaat brengen. We wensen minder 

oorlog en meer rust in de wereld. Er zijn kleine, maar hoopvolle 

tendensen zichtbaar. Als alle wereldleiders nu maar het goede voor 

ogen hebben en houden, is er voor veel mensen weer hoop op de 

toekomt.  

De natuur maakt zich ook op voor een volgend jaar. Gelukkig valt er 

dit najaar eindelijk weer eens normale regen. Genoeg om echt diep de 

grond in te zakken en de ondergrondse voorraden weer aan te vullen. 

We zijn er erg blij mee! 

We wensen jullie hele fijne kerstdagen toe en hopen jullie in goede 

gezondheid allemaal weer in 2017 te zien. Op 1 februari zijn we weer 

open. Tot dan! 

Bert & Thea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuur 

accommodaties 

Al plannen voor 2017? Er 

zijn nog mogelijkheden om 

een van onze 3 heerlijke 

grote tenten te huren.  

 

 

 

Ook Casa do Rafael is nog 

deels vrij in 2017. 

Kijk voor meer info op 

http://www.quintaodelouca.

com/accomNL.html En  zijn 

er nog vragen, dan zullen 

we die natuurlijk graag 

beantwoorden. 

 

De gekapperde kalfsvoet bloeit 

alweer! 

 

info@quintaodelouca.com   Camping Quinta de Odelouca 

www.quintaodelouca.com   Vale Grande, Monte das Pitas, CxP 64  

www.facebook.com/quintaodelouca               8375-215 São Marcos da Serra 

Algarve, Portugal 
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