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Quinta Odelouca 

Vrijdag 23 mei 2008    

Jrg. 3   nr. 1 
 
Beste Nieuwsbrieflezers, 

Het heeft weer even geduurd sinds onze vorige nieuwsbrief. We zijn deze winter en 
voorjaar druk geweest met een heleboel zaken. 
 
Bouwvergunning 

Er is inmiddels een goedkeuring uit Lissabon van het Ministerie van Agricultura. Volgens 
onze architect moest hierna toch eindelijk de CCDR de definitieve goedkeuring geven. 
Maar de CCDR is haar naam waardig: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional. Deze mond vol is verantwoordelijk voor het beheer en de planologie van de 
openbare ruimte. Dus in de laatste brief stond dat weliswaar de locatie was goedgekeurd 
maar er was ook weer een nieuwe vraag: hoe wij het rioolwater verwerken en hoe wij 
drinkwater aanbieden. 
Deze vragen kon zij twee jaar geleden natuurlijk ook al stellen, bij onze aanvraag. Maar 
dat is niet gebeurd. We hebben tekeningen van de septic tank ingediend en na hun blijk 
van goedkeuring kon Bert weer een maand later met €3,- in de hand het kantoor in Faro 
binnenstappen om een goedkeuringsdocument te krijgen voor het hebben van een septic 
tank. Het gebruik is nu voor 10 jaar geregeld. Gelukkig moest Bert toch al in Faro zijn 
voor de import van onze auto…. 
  
De camping 

Ondertussen gaan we vrolijk door. We hebben vanaf januari veel overwinteraars gehad 
en draaiden tot nu toe met een goede bezetting. De verhuur van onze tenten verliep 
goed. We hebben een extra toilet bijgebouwd en nog eens drie platanen en twee 
peperbomen geplant. En enkele gasten waren zo aardig om een vijgenboompje voor ons 
te kopen. We hebben hem naast de wel geplant, want een vijgenboom houdt van lekker 
veel water.  
We hebben ook dit jaar weer een zwembad opgezet, 2x zo groot als het vorige: 5,5 
meter doorsnede waar 20.000 liter water in gaat. Lekker voor een verfrissende duik in de 
zomer!  
 

grote piramidetent te huur ruime plaatsen op de camping douchegebouw 

 
 
Verhuur Casa do Rafael 

Het huis dat aan de noordkant aan ons land grenst staat leeg en wij huren het sinds 1 
mei. We hebben besloten er niet zelf in te gaan wonen, maar het te verhuren. Het is een 
authentiek Portugees huis, geschikt voor 4 personen. We zijn nog bezig met het 
opknappen en inrichten. Maar het is al deze zomer te huur. Er zijn 2 slaapkamers met elk 
een 2 persoons bed, een woonkamer, een keuken en een hal. Het uitzicht is, net als bij 
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ons, fantastisch mooi over het dal van de Odelouca met het dorpje Sapeira in de kom van 
de vallei. Wie interesse heeft, kan contact met ons opnemen. 
 

 
ingang keuken 

 
uitzicht over de vallei 

 
uitzicht achterzijde 

 
 
Auto en SVR-beurzen 

Bert is in januari naar Nederland geweest voor het ombouwen van onze auto van een 
grijs naar een geel kenteken en voor de SVR- beurs in Zuidbroek bij Groningen. 
De beurzen waren een succes. Mede of vooral door alle mensen die voor ons op de 
andere beurzen gestaan hebben en met groot enthousiasme over onze camping hebben 
verteld, aan de voorbereiding hebben meegewerkt of andere hand- en spandiensten 
hebben verricht: nog heel erg bedankt voor die fantastische inzet! 
De auto was een minder succesvol verhaal. We hebben er zelfs een tijdje niet in kunnen 
rijden en moesten ons behelpen met een huurautootje. Maar we hebben inmiddels een 
Portugees nummerbord. 
 
Water 
Hoewel we dachten dat we een oplossing hadden voor ons ijzerprobleem was dit zo duur 
dat we de hele winter bezig zijn geweest met nieuwe offertes. De cijfertjes duikelden 
over elkaar heen. De een nog duurder dan de ander. Ook waterleiding van de gemeente 
was een optie. Er liggen leidingen op een afstand van maar 200m. Maar dat bleek een 
hoofdleiding te zijn. Het water moet 1,5 km verder bij de spoorlijn gehaald worden. Dus 
samen met de jaarlijkse kosten, werd ook dit een te duur plaatje. De laatste offerte ziet 
er beter uit omdat deze firma gebruik wil maken van onze bestaande filterinstallatie. We 
gaan nu eerst een nieuw pomp-/filterhuis bouwen want in de schuur is te weinig ruimte. 
 
Barragem de Odelouca en onteigening 

Het stuwmeer van de Odelouca wordt steeds concreter. 
Op een bewolkte dag in januari werd overal in het land de 
hoogte gemeten en blauwe paaltjes gezet, als markering 
voor de onteigening. We schrokken wel een beetje, want 
de markering was 2 meter hoger, dan verwacht. Sinds 16 
jaar geleden de plannen waren gemaakt, lagen er al 
stenen waar het hoogste peil zou komen (101 m.). Maar 
daar werd nu een meter bijgeteld voor extra hoog water 
(102 m.) én nog een extra meter voor de beheerder 
Águas do Algarve. Dit betekent dat we tot aan de rand 

van de buitenste campingplaatsen op 103 m. hoogte worden onteigend. 
 
Natuur 
Begin april kwamen de eerste bijeneters om een nestplekje te zoeken in de steile wanden 
van onze beek en de nachtegaal zingt zowel overdag als ’s nachts. Maar ondanks deze 
vogels wil de zomer wil niet goed op gang komen dit jaar. Er is een aantal keren veel 
regen gevallen en ook eind mei is het nog steeds bewolkt met buien. We zijn er wel blij 
mee, want het was een droge winter, maar we verlangen nu toch ook wel naar de echte 
zomer. De bloemen hebben vanwege de nattigheid wel erg uitbundig gebloeid dit jaar. 
Naast mini irisjes, gele margrieten, slangekruid, blauwe pimpernel, harlekijnorchis, 
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vogelmelk, kuifhyacint en tongorchis, zijn ook de felroze dwerggladiooltjes en de een 
meter hoge witte affodillen echte aandachttrekkers. Elke wandeling is een feest. Iedere 
keer ontdekken we weer nieuwe bloemen. 
 
We raken ook steeds meer thuis in de fauna van deze omgeving, vogels natuurlijk, maar 
ook reptielen en amfibieën waarmee we ons territorium delen. De muurgekko (Tarentola 
mauritanica) is vaste gast, een dikbuikige pad schommelt elke avond voorbij en een 
felgroene mediterrane boomkikker (Hyla meridionalis) heeft zich rustig op de foto laten 
zetten. Daarnaast zijn er een ringslang (Natrix natrix) en een volwassen trapslang 
(Rhinechis scalaris) die wel een meter lang was gezien. Overigens zijn beide slangen 
ongevaarlijk. 
Dit voorjaar kregen we gezelschap van de parelhagedis (Timon lepidus). Een 
prachtexemplaar, maar nog een jonkie, zoals op de foto te zien is. Meestal rent hij van de 
stenen bij de oven razendsnel over het grind naar de rand van het terras om daar lekker 
te gaan zonnen. In de toekomst moet hij nog wel een andere behuizing zoeken, want hij 
kan wel een meter worden! 
 

 
Hyla meridionalis  
mediterrane boomkikker 

 
Timon lepidus parelhagedis 

 
 

 
Nou dat was weer voldoende nieuws voor deze keer. Vanaf ons prachtige stekkie in de 
Algarve doen we iedereen de groeten en tot ziens op Quinta Odelouca! Thea en Bert 
 

 

 
Quinta Odelouca Campismo Rural 
Bert Schipper & Thea Booijink  
Vale Grande, Monte das Pitas, CxP 644-S,  
8375-215 São Marcos da Serra, Portugal tel: +351 
282 36 1718  
www.quintaodelouca.com  info@quintaodelouca.com 
 

 
  
Wilt u ook alle andere nieuwsbrieven ontvangen? Stuur ons dan een mailtje: info@quintaodelouca.com 
 
Wilt u liever geen nieuwsbrieven meer ontvangen dan is een mailtje met onderwerp “afmelding 
nieuwsbrief” voldoende: info@quintaodelouca.com 
 


