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Zwemmen in maart 

 
Dankzij ons nieuwe 
verwarmingssysteem, een 
passieve verwarming door de 
zon van zwarte buizen, werd 
er op 4 maart al gezwommen! 
Wel voor de echte DIEHARD 
natuurlijk! 

Vodafone: De kleine paal 

wordt vervangen door de 

grote paal 

 

 

2017 is een jaar vol herinneringen. De camping bestond 10 jaar. Alle ervaringen 

passeerden in dit jaar nog eens de revue. En wat wij niet meer wisten, wisten onze 

camping gasten nog wel te vertellen. Leuk, dat er nog zoveel vergeten 

herinneringen kwamen bovendrijven! We zouden ze eigenlijk allemaal nog eens op 

moeten schrijven. 

Snel internet 

Vorig jaar hebben we het voor elkaar gekregen dat Vodafone voor ons een paal 

op de berg plaatste voor mobiel telefoonverkeer. Daar waren we erg blij mee. En 

toen die paal eenmaal stond dacht Vodafone met ons mee en bood ons ook 

internet aan. Dus in december 2016 kwam er iemand om alles in kaart te 

brengen. Zij noemen dat “fibra”, dus wij dachten: dat is glasvezel. Maar dat is het 

dus helemaal niet. Er wordt een straalzender op de paal gezet die het signaal 

kilometers ver (ik had begrepen 40km (!), maar dat kan aan mijn Portugees 

liggen) moest oppakken. We moesten daar een flink maandelijks bedrag voor 

gaan betalen, maar dan zouden we ook eindelijk snel internet hebben. 

Helaas, in januari werden we gebeld: het kon niet doorgaan. Want de paal van 10 

meter die ze vorig jaar geplaats hadden was niet hoog genoeg! Ze konden wel 

een grotere paal neerzetten, maar dan moesten we 5000 euro extra betalen. 

Daar hebben we toen voor bedankt. We hadden er flink de pest in.  

Gelukkig is het uiteindelijk weer helemaal goed gekomen. Vodafone heeft in 

februari aangeboden om tegen dezelfde maandelijkse kosten zoals die in de 

offerte stonden, een grotere paal neer te zetten. Dus nu staat er i.p.v. een paal 

van 10 meter, een van 18 meter hoogte! (zie foto hiernaast). 

Na wat inwerkproblemen in de eerste maanden, werkt het internet nu naar 

behoren. Dagelijks vliegen de gigabytes ons om de oren. We kijken niet meer op 

van 10 gigabyte per dag. En wie nu denkt dat dat dan wel in de zomer zal zijn met 

veel jonge mensen, heeft het mis! Het zijn vooral de gepensioneerden in het 

voorjaar die er het meest gebruik van maken. 

Naar bed! 

Na een druk en gezellig voorjaar met een hoge bezetting in mei en 3 huurtenten 

opzetten, brak de zomer definitief aan. Begin juli werd door Bert nog de laatste 

hand gelegd aan het terrein. We waren weer helemaal klaar voor het drukke 

hoogseizoen. 
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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. 

   

Druk bezocht Paasontbijt 

 

Nieuwe sloot 

Om het water sneller van de 

camping weg te voeren is er 

een nieuwe sloot gegraven. 

Antero was er natuurlijk ook 

bij met z’n Famel-Zündapp. 

 

 

Het lijkt wel een beetje een 

zinloze actie nu het zo droog 

is! 

 

 

Maar in de 2e week van juli kreeg Bert steeds meer last van zijn rechteroog. Hij 

voelde dat het niet goed zat en dat bleek ook wel. Na een bezoek aan de 

oogarts in Portimão op 12 juli, werd hij met spoed doorgezonden naar Lissabon 

op 13 juli. Een netvliesloslating met als consequentie wanneer dit niet goed 

behandeld wordt: blind! Op 13 juli is hij laat in de avond nog geopereerd. De 

volgende ochtend mocht hij na een controle weer naar huis. Maar met de 

restrictie dat hij 1 week op bed moest liggen, met zijn hoofd in één stand: er 

stond een pijl op zijn voorhoofd en die moest rechtop staan. 

Enfin, 1 week absolute bedrust, werden uiteindelijk 3 weken absolute bedrust. 

En in die 3 weken in het drukste seizoen van het jaar werd de camping dus door 

1 persoon gedraaid: ’s morgens om 7 uur paraat en ’s nachts om 12 uur nog een 

laatste keer het sanitair-gebouw schoonmaken. Tussen 11 uur en 12 uur ’s 

avonds was er nog even tijd om van de prachtige zomeravonden te genieten 

met een glaasje wijn.  

Gelukkig kon Bert na de eerste week wel de telefoontjes aannemen op bed. Dat 

scheelde heel veel heen en weer geren! En mijn dochter en schoonzoon hebben 

waar het mogelijk was, ook meegeholpen in hun vakantie. Klasse! 

Uiteindelijk hebben we het gered en met Bert zijn oog is het gelukkig weer 

helemaal goed gekomen. En dat is het belangrijkste. Dat er soms iets minder 

aandacht was voor onze gasten moesten we op de koop toe nemen. We hopen 

oprecht dat niemand er onder geleden heeft. Daarnaast ook dank voor onze 

Spaanse gast Daniel die Bert heen en weer bracht naar de trein voor de 

regelmatige controles in Lissabon. 

Manuel 

10 jaar geleden, toen we hier nog maar pas woonden, vertelde Manuel dat hij 

i.p.v. veel schapen in zijn kudde, de kudde ging omvormen naar veel geiten. 

Reden: het jaarlijkse scheren van de schapen kostte €2,50 per schaap. Een 

schaap leeft 20 jaar, dus dat kost €50,00 per schaap. Een geit hoeft niet 

geschoren te worden. Tegen zo’n redenatie hadden wij niets in te brengen. Al 

verdachten we hem er toen stiekem van dat hij het verschrikkelijk vond hoe de 

schapen worden behandeld tijdens het scheren. Dit deed hij niet zelf, maar 

werd door beroepsscheerders gedaan en dat gaat niet altijd zachtzinnig.  

Een tijdje geleden knoopten we weer eens een van onze gesprekjes aan met 

Manuel. Tijdens het praten lieten we ons oog eens over de kudde dwalen, die 

naar het ons leek, een stuk kleiner was dan normaal en met meer schapen dan 

geiten. Dan is onze nieuwgierigheid toch wel geprikkeld! 

Manuel bevestigt meteen dat dit ook zo was. Naar het waarom kregen we deze 

keer ook een waterdichte redenatie. Allereerst brengt lamsvlees (borrego) meer 

op dan vlees van jonge geitjes (cabrita). Een borrego brengt €50,00 op, een 

cabrita maar €25,00. Behalve met kerstmis, dan is de prijs van het jonge 

geitenvlees ook goed. Dit komt omdat cabrita bij de slager (talho) niet lang 

mooi van kleur blijft, cabrita ziet er na 2 dagen al minder appetijtelijk uit, terwijl 

borrego wel mooi blijft. Volgens Manuel is veel cabrita wat bij de talho wordt 

aangeboden dus gewoon borrego.  
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De tweede reden is dat een jong lammetje meteen met de moeder mee kan 

lopen het veld in. Een jong geitje kan dit niet, die moet nog 1 maand lang op 

stal blijven, waarbij Manuel 2x per dag het jong met de moeder moet 

verenigen. 

We weten nog dat Manuel jaren geleden beide armen verbrand had in zijn stal 

toen de olielamp omgevallen was. We wilden toen graag helpen, maar dat kon 

niet zei hij. Zelfs zijn eigen broer kon dat niet, want hij moest elke dag het 

juiste jonge geitje bij de juiste moeder brengen. Een heel werk elke dag, als er 

veel jongen zijn. Het verklaart ook waarom Manuel in bepaalde tijden van het 

jaar, altijd een zak bij zich heeft. Als er onderweg een geitje wordt geboren 

neemt hij het in de zak mee naar de stal. Want het beestje kan nog niets. 

We zijn stiekem toch wel benieuwd hoe de kudde er volgend jaar uit gaat zien, 

als alle schapen weer geschoren zijn……. 

10 jaar camping 

Op 1 maart dit jaar bestond de camping 10 jaar. We werden verrast door onze 

gasten met een etentje bij O Cantinho de Cascadores. Twee gasten pasten op 

de camping. Het was erg gezellig en we willen bij deze nog eens iedereen 

bedanken voor deze spontane actie! We hebben er van genoten.  

Het was heerlijk en gezellig! 

 

Iedereen die hier regelmatig en/of voor een langere tijd stond kreeg een 

cadeautje: een receptenboekje met gerechten die we jarenlang hebben 

gekookt. Voor diegenen die regelmatig op onze camping verblijven maar het 

afgelopen jaar niet konden komen: we hebben nog een beperkte voorraad 

receptenboekjes. Dus als jullie in 2018 komen: laat het ons weten wanneer je 

er nog geen hebt gehad. Zolang de voorraad strekt. 

 

   

Sinaasappels 

 

Veel sinaasappels dit jaar van 

de kleine boompjes aan de 

muur bij de parkeerplaats. 

 Olijven 

Na het droevige resultaat van 

vorig jaar, waarin we 

nauwelijks genoeg olijven 

hadden om in te maken, was 

er dit jaar een record oogst! 

285kg: een 25liter ton 

ingemaakt en ruim 20 liter 

olijfolie. 

 

Dat hadden we niet verwacht 

na zoveel droogte. Nadat het 

jaar aanvankelijk goed was 

begonnen, viel het in april stil, 

er viel maar 10 cm regen. In 

mei en juni was er nog wel 

een buitje maar daar hebben 

we niets aan. Dat verdampt 

onmiddellijk. Ook nu wil de 

regen maar niet op gang 

komen. In oktober niets, 

november 30mm en 

december 40mm. De beek, 

die normaal vanaf half 

oktober begint te stromen, 

staat nu nog helemaal droog. 

Voor ons is het wel genieten. 

Elke dag in het zonnetje 

ontbijten! 

 



 

  

Pensioen 

Ha, lang op gewacht en nu eindelijk gekregen! Sinds 4 november is Thea 

officieel met pensioen gegaan. Nooit geweten wat een rompslomp dit met zich 

meebrengt wanneer je in het buitenland woont. We hadden al een 

ingewikkelde pensioen-situatie met heel veel kleine potjes, die allemaal 

geactiveerd moesten worden. De 1 gaf automatisch bericht, de ander weer 

niet. De SVB voor de AOW deed helemaal niets. Pas sinds we afgelopen januari 

onze DiGiD hadden geregeld op Schiphol konden we zien wat de AOW ongeveer 

zou worden (met aftrek van 2% voor elk jaar dat je in het buitenland woont). 

Dus in de loop van het jaar konden we onze pensioensituatie in kaart brengen. 

De Nederlandse AOW moet je aanvragen in het land waar je woont. Dus nadat 

de camping dicht ging in oktober, ben ik (rijkelijk te laat) naar de Segurança 

Social gegaan in Silves. Ik had me goed voorbereid en het benodigde document 

alvast gedownload van internet en ingevuld. Maar volgens goed Portugees 

gebruik, kwamen daar nog wel 3 extra formulieren bij die ter plekke ingevuld 

moesten worden. Gelukkig waren alle mogelijke Nederlandse en Portugese 

documenten die er maar enigszins mee te maken zouden kunnen hebben, 

meegenomen. Dus verliep het allemaal nog redelijk soepel. En tot mijn grote 

verbazing kwam in december plotseling de SVB met een formulier dat ingevuld 

moest worden. Ze hadden eindelijk door dat ik in het buitenland woonde en 

pensioengerechtigd was! Dus ook dat formulier weer ingevuld, met de 

opmerking dat het ook al in Portugal aangevraagd was. 

Daarbij moet ook een “atesta de vida”, bewijs van leven,  ingevuld worden. En 

dat moet voor elke pensioeninstantie weer op een ander tijdstip en met een 

ander formulier. De “Junta” van São Marcos da Serra is er maar druk mee. 

Ambtelijke molens 

Naast alle aanvragen voor pensioen moeten we ook zorgen dat we in Portugal 

belasting betalen over het pensioen. Dat was zo ingewikkeld dat ik het voor de 

1e drie pensioenpotjes in februari uitbesteed heb aan een Nederlands bureau. 

Na een aantal keren flink heen en weer gemaild te hebben en steeds weer 

nieuwe bewijzen sturen, de belastingdienst accepteert niet zomaar dat ze 

belastinginkomsten mis gaan lopen,  werd het eind juli geaccepteerd. 

Nu was er een voorbeeld, zodat ik het formulier met de benodigde documenten 

zelf in kon vullen voor het laatste pensioenpotje en de AOW in november. Daar 

heb ik nog niets op gehoord. Dat mag ik ook niet verwachten, want de 1e keer 

duurde het ook bijna 5 maanden. Dus wie zegt dat Portugal traag werkt? We 

hebben vooral last van Nederlandse ambtelijke molens die niet draaien.  

Zoals ook  de Nederlandse ambassade in Lissabon, waar wij tegenwoordig ons 

paspoort moeten halen nu het consulaat in Albufeira gesloten is. Als je een 

afspraak wilt maken ben je ruim 1 maand verder. Dan heb je alleen nog maar 

een paspoort aangevraagd. Het ophalen mag pas na 3(!) weken. Erbij geteld dat 

de afspraken zo vroeg zijn, dat we ook nog 2x in Lissabon moeten overnachten 

(de 1e vroege trein uit Tunes, haalt het niet), hebben we besloten om het maar 

weer bij de Schipholbalie te doen in januari (als we met een verlopen paspoort 

 

 

   

Tripje Lissabon 

Omdat we geen paspoort 

hadden wat nog lang genoeg 

geldig was, hebben we dit 

jaar geen reis gemaakt buiten 

Europa, want dat zat er niet 

meer in als we op de 

ambassade hadden moeten 

wachten. In plaats daarvan 

hebben we dus een 

binnenlandse trip gemaakt 

naar Lissabon en Sintra. Het 

weer was nog prachtig in 

oktober, dus we hebben erg 

genoten. Maar we vonden 

Lissabon wel erg druk c.q. 

toeristisch. Gelukkig hadden 

we een appartement gekozen 

aan de andere kant van de 

Tejo (Taag), in Alcochete. En 

vanuit Montijo konden we 

elke dag met de ferry naar 

Lissabon. Gratis parkeren en 

een kaartje kost niet veel. 

Zo’n bootreis is een mooi 

begin en einde van de dag. En 

‘s avonds heerlijk rustig op en 

terrasje op een steenworp 

afstand van ons appartement 

eten tussen de localo’s in 

Alcochete. 

 

Lissabon in de ochtend en 

Lissabon ’s avonds gezien 

vanaf de Tejo. 

  

 

 



 

 
met het vliegtuig mee mogen tenminste). Daar gaat alles vlot: je maakt een 

afspraak aansluitend op je vlucht, laat pasfoto’s maken op Schiphol, en 

vraagt je paspoort aan. Vanaf 3 werkdagen kun je het alweer ophalen. Dat is 

dus wel service! 

Kerstmis en goede voornemens 

Het was in de wereld een roerig jaar. We gaan het niet benoemen, want het 

is te veel. Voor ons, op dit rustige kleine plekje en waar we met afstand naar 

de wereld kunnen kijken, lijkt het alsof iedereen zich steeds meer op zijn 

eigen eilandje terug trekt. De interesse gaat alleen uit naar eigen 

beslommeringen en naar nieuws waarin het eigen idee bevestigt wordt. Het 

wekt irritatie als iemand buiten die kleine kring anders denkt of doet. Wat 

weer leidt tot botsingen, want het vertrouwen in elkaar en in de 

buitenwereld verdwijnt steeds meer. Sociale media zijn mede oorzaak, maar 

daar heeft iedereen zelf ook een stem in. Door weer echt contact te maken 

met mensen. Als iedereen 1x per dag 1 persoon goedemorgen wenst en 

oogcontact maakt dan hebben miljoenen mensen die dag een goede dag. En 

als je daarbij ook nog echte interesse toont, kan het niet meer stuk. Het is 

een simpele bijdrage aan een, misschien niet betere maar wel leukere, 

wereld. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en hopen jullie in 2018 

weer gezond te ontmoeten.  

Bert & Thea 
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Verlichting zwembad 

Na jarenlang behelpen met 

een houten plankje met 

daarop een bulls eye, krijgen 

we dit jaar 4 super de luxe, 

eigengemaakte betonnen 

armaturen met lampen erin 

die het pad verlichten.  

Hieronder alvast de voet 

waarop ze komen te staan. De 

rest is nog niet klaar. Maar in 

februari verlichten ze zeker 

weten de omgeving van het 

zwembad! 

 

Natuurlijke kerstboom 

Onze natuurlijke kerstboom, 

de Afghaanse sering, doet ook 

dit jaar weer enorm zijn best 

om extra mooi tegen de hel 

verlichte hemel af te steken. 

 

Het is elk jaar weer een 

plaatje! 

 

 

Thea Booijink 
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