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Op dit moment zijn er in Europa belangrijke veranderingen op het gebied van de
privacy wetgeving. Omdat we verplicht zijn hier aandacht aan te schenken, is dit
ook een mooie reden om een nieuwsbrief te schrijven.

De Europese Privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ofwel op zijn Engels General Data
Protection Regulation (GDPR).
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
Quinta de Odelouca legt emailadressen vast van alle mensen die
zich hebben opgegeven voor deze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u
automatisch onze nieuwsbrief in uw mailbox.
Deze emailadressen bevinden zich in een databank van MailChimp.
Dit is het programma wat mogelijk maakt de verzending van
nieuwsbrieven te automatiseren.
Quinta de Odelouca, inclusief MailChimp, gebruikt uw emailadres
uitsluitend voor het verzenden van nieuwsbrieven.
U kunt er echter ook voor kiezen om de nieuwsbrief op onze
website te lezen. In dat geval is het niet noodzakelijk om u op te
geven voor deze nieuwsbrief.
In verband met de vernieuwde wetgeving bieden wij u hier expliciet
aan dat u via deze link uw emailadres kunt laten verwijderen uit
de databank van nieuwsbrieflezers:
Ik wil mijn emailadres verwijderen en niet meer automatisch een
nieuwsbrief ontvangen (CTRL+ klik op deze link).

Voorjaar in de Algarve
Orchideeën
Foto’s: Jacques Davidse

Facebook en weblogs
Misschien heeft u zich er al over verbaasd dat wij niet (meer) op
Facebook te vinden zijn. We hebben onze Facebook-account verwijderd.
De redenen daarvoor waren dat we ons al langere tijd ergerden aan de
opdringerigheid en de manier waarop Facebook met onze privacy
omsprong. Toen daar het privacy schandaal van dit voorjaar bijkwam,
waarin Facebook op grote schaal vertrouwelijk informatie met hun
medeweten had laten misbruiken door een ander bedrijf, vonden wij het
genoeg.
Wij hebben ons aangesloten bij de actie van Arjen Lubach en hebben op
10 april om 20.00 uur ’s avonds onze Facebook account met 950 volgers
verwijderd.
Helaas blijkt Facebook daar een ander idee op na te houden. De pagina
van Quinta de Odelouca is niet mee verwijderd! Maar wat schetst nog
meer de verbazing: alle informatie die daarop stond dat onze account
opgeheven zou worden, is verwijderd door Facebook!!

Wie de kriebels krijgt en nog graag een weekje wil gaan
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Maar om jullie toch op de hoogte te houden van de korte
nieuwsfeitjes zoals we op Facebook deden, hebben we een
blogpagina aangemaakt:
blog.quintaodelouca.com
Jullie kunnen je hier net zoals op Facebook, op abonneren (kijk in
het linker menu van de blogpagina).

Voorjaar in de Algarve
Orchideeën, cistus,
affodil en een puttertje
Foto’s: Quinta de Odelouca

Paasontbijt
Ook dit jaar hadden we
weer traditiegetrouw een
paasontbijt. Maar deze keer
werd het wel heel
bijzonder: ook de paashaas
kwam langs met een mand
vol met eieren!

Wij kunnen wél garanderen dat uw privacy is gewaarborgd.

Voorjaar
Het voorjaar begon laat dit jaar. Tot 26 februari hadden we
stralend weer met fijne temperaturen, maar veel te koude
nachten. En toen begon het te regenen. Wat waren we er blij
mee! Na 11 maanden vrijwel zonder regen, was elke mm die viel
heel erg welkom. Voor de gasten niet leuk, maar het was zo
noodzakelijk. En het stuwmeer is na 3 jaar weer aanwezig in de
vallei!

Even een boompje
rechtzetten die was
weggezakt door de regen.

Ook de temperaturen bleven achter, waardoor de natuur maar
niet op gang kwam. Maar uiteindelijk is dat meer dan goed
gekomen. En genieten we nu nog steeds van de uitbundige
bloemenpracht en de vele vogels. Hieronder de kleine
kortteenleeuwerik. Foto: Johan Kleinsmit

Deze boom staat langs de
oude wel, die gedempt is.
Hoewel dit steeneikje er al
was, toen de wel nog in
gebruik was, kreeg hij toch
ineens te natte voeten. Met
de auto eerst
rechtgetrokken en daarna
een stok geplaatst om
verder wegzakken tegen te
gaan. We hopen dat hij het
zo weer vol houdt en de
wortels zich weer vast
zetten.
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