
Quinta de Odelouca 

zaterdag 15 oktober 2011 
Jrg. 6 nr. 1 
 

Beste Nieuwsbrieflezers, 

Wauw, wat is het al weer lang geleden, dat we de laatste 

nieuwsbrief verstuurden. Veel te lang. Maar wat is er weer veel gebeurd in dit jaar! We hebben het erg druk 

gehad.  

Prettig druk, want we hebben dit jaar nog nooit zoveel nieuwe gasten mogen begroeten.  

Tot half februari was het rustig op de camping. Voor ons 

wel fijn, want er was nog zoveel aan kleiner werk te doen, 

dat er tot maart nog vrijwel dagelijks iemand van de 

bouwvakkers rondliep om karweien aan te pakken, zoals 

het schilderen van het 

huis en het afbouwen 

van de poort. 

Toen kwam de 

caravanclub. Een kleine 

club van 12 caravans. 

Het was elke dag prachtig weer en we stonden ineens nagenoeg vol. Dit 

was ook het goede moment om met de table d’ hôte te starten. We 

konden al, zelfs in februari, ´s avonds buiten op de veranda eten. Wat een luxe na al het geïmproviseer van de 

afgelopen jaren! 

Het was ook in februari dat een van onze gasten aanbood om onze naam op de nieuwe poort te schilderen. Op 

grote rollen papier werd eerst de naam getekend, om deze vervolgens over te brengen op de poort.  

   

Heel erg bedankt Anne en Jozef! 

Het was wel een karwei dat veel tijd kostte. Niet 

veel later kwam gelukkig Jozef helpen, want 

Anne moest aan het einde van de week weer 

vertrekken. Het resultaat mag er wezen vinden 

wij! En met ons de vele gasten die ons vertellen 

hoe mooi de poort is. We kunnen de keren niet 

meer tellen dat deze poort op de foto is gezet! 

Maar met nauwelijks tijd om na te genieten 

stond het volgende project al weer op stapel. Het 



bouwen van een zwembad! Met de aannemer (Paulo) waren we overeengekomen dat het hele project 6 weken 

zou duren….. 

Eerst moesten er 2 sloten dicht. Dit hebben we gedaan door 200 meter geperforeerde rioolbuis te plaatsen in de 

sloten en deze in het grove grind te leggen, waardoor het water toch goed afgevoerd wordt. Daarnaast hebben 

we voor de derde keer een nieuwe privé weg aangelegd naar ons huis. We laten hier enkele forto´s van het 

bouwproces zien, maar de liefhebber die het hele bouwproces van het zwembad wil nakijken, kan deze vinden 

bij de bouwverslagen op www.groenealgarve.nl/bouwen.html 

   

  
Hang zone…..?          En weer is de veranda verplaatst! De 4e keer al weer! - Nieuwe keermuur bij het zwembad 

Het werden dus bijna 3 maanden…. We hebben keihard gewerkt om 

het voor elkaar te krijgen. Maar wat is het genieten! Deze zomer 

waren er regelmatig zo’n 50 gasten op het terrein. Dus het zwembad 

heeft goede dienst gedaan. Het is een 12 x 6 meter bad met een zout 

water systeem. Dus geen prikkend chloor, maar heerlijk koel en 

natuurlijk aanvoelend water om in te zwemmen. Ondertussen ging 

het andere werk natuurlijk gewoon door: het terrein bijhouden, eten 

koken en drankjes schenken, de verhuurtent en Casa do Rafael steeds 

weer klaarmaken voor nieuwe gasten en ga zo maar door.  

 

 

 

 

 

 

Ook nu in oktober, is het water nog steeds heerlijk om in te zwemmen. Het is nog steeds erg mooi weer, dus er 

wordt nog regelmatig gebruik van gemaakt. 

Begin september zijn we alweer met een nieuw project begonnen. Het allerlaatste hopen we, want na 2 jaar 

bouwen vinden we het langzamerhand wel genoeg.  

http://www.groenealgarve.nl/bouwen.html


Voor de brandweer moet het hele terrein weer open om opnieuw extra elektriciteitskabels voor het 

alarmsysteem en waterleidingen voor de brandslangen aan te leggen. En dat lag er na 5 jaar nou juist strak en 

onaangetast bij. Maar enfin, het moest uiteindelijk toch. 

 

 

 

 

 

 

En passant hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om in alle plekken drainage te leggen om in de 

winter het regenwater sneller van de plekken te kunnen afvoeren. 

Gelukkig is het terrein nu weer helemaal dicht en wordt de laatste hand gelegd aan de elektrakasten met 

noodverlichting en de brandkasten met slangen, poederblussers en alarmknoppen.   

En verder…… Het stuwmeer!  

De brug in Sapeira is vorig jaar half oktober gestart en in juni opgeleverd. Het is een hoge brug geworden. Het 

kleine bruggetje ligt er nog steeds naast en ziet er nu niet meer uit. Dan begrijp je niet meer dat al dat 

bouwverkeer daar over is gegaan. Het zal straks helemaal onder water verdwijnen. Want het stuwmeer zal nog 

zo’n 3 tot 4 meter stijgen schatten we in. 

Hieronder zien jullie enkele foto´s van het bouwwerk bij Sapeira. Gelukkig is de favoriete route naar Restaurant 

Monchiserra voor de kip piri piri opgehoogd, zodat iedereen daar nog steeds naar toe kan wandelen.  

Ook aan de IC1-kant (op de korte route) zijn ze hard aan het werk geweest om alles (spoorlijn, IC1) te 

versterken en is het weggetje opgehoogd. De zogenaamde korte route is daardoor prima berijdbaar geworden. 

Er is nu nog maar 1 kunstwerk te gaan…..ja jullie raden het al, onze eigen nieuwe brug op de korte route. Tot nu 

toe is er nog geen aanstalten gemaakt om te starten. Dus we wachten nog even af. 

 Ja Bas, dat was het oude bruggetje 

 

 

 



  

 
 

 

Foto 3: vanaf het oude bruggetje richting camping Foto 4: vanaf het oude bruggetje richting west, rechts is de 
opgehoogde weg naar Monchiserra bijna klaar. 

Nu mensen, dat was het nieuws van de laatste tijd wel zo´n beetje. We zullen proberen ons leven te verbeteren 
en iets vaker een nieuwsbrief schrijven. Nu al het bouwen zo langzamerhand is afgerond hopen we daar ook 
iets meer tijd voor te krijgen.  

We wensen iedereen een mooie herfst toe! 

Een warme groet uit de Algarve, waar de temperaturen nog steeds boven de 30 graden zijn overdag, 

Bert en Thea 

Ps. Casa do Rafael is nog enkele weken te huur in oktober, november en december.  Wie heeft er nog zin in een 

weekje zon? Kijk hiervoor op www.groenealgarve.nl 

En via onze Portugese buren kunnen wij tevens een 2 persoons appartement voor verhuur aanbieden in 

Armação da Pêra, 300 meter van zee. 

Wie meer informatie wil: stuur een mailtje en je krijgt per omgaand antwoord! 
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