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2018. Een jaar dat weer veel te snel voorbij is gegaan. Het is maar goed dat we
door deze nieuwsbrief weer in ons geheugen moeten graven om de herinneringen
naar boven te halen. En dan blijkt er toch van alles te melden. Hoewel onze trouwe
lezers ons nieuws natuurlijk al via ons blog volgen (blog.quintaodelouca.com), dus
voor hen zal het iets minder nieuw zijn.
Maar waar te starten? We pakken de draad maar op bij eind vorig jaar.

Nieuwe lampen bij het zwembad
In onze vorige nieuwsbrief konden we er nog geen foto van laten zien,
maar deze zomer hebben ze flink geschitterd bij het zwembad. Ze zijn erg
mooi geworden. Dankzij de arbeid van Ko (de grote hulp van Bert), die er
behoorlijk druk mee is geweest.
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Quinta de Odelouca
Blog
Naarmate we meer push
berichten kregen van
Facebook om steeds weer
nieuwe content aan te leveren,
vroegen we ons vaker af of we
hier nog wel aan mee wilden
doen. En toen ook steeds meer
berichten over privacy
schending naar buiten
kwamen, waren we het zat en
zijn we in april onze eigen
blog begonnen. Daar zetten
we gewoon wat in als we er
zelf zin in hebben! Jullie
kunnen je daar op abonneren
en dan blijf je ook gedurende
het jaar op de hoogte. Typ dit
in de adresregel of bij de
zoekopdracht van Google:
blog.quintaodelouca.com,
dan wordt de blogpagina

Zwembad bij volle maan in juni

geopend. Je kunt scrollen door
de items in het menu links.
Vervolgens kun je in het menu
links jezelf ook aanmelden
voor het blog. Elke keer als er
een nieuwe blog is, krijg je een
mailtje. We beloven dat dit
niet al te vaak is. En met jullie
emailadres gebeurt verder
niets. Het wordt uitsluitend
voor deze blog gebruikt.

Incêndio
Deze zomer hebben we spannende dagen meegemaakt toen er brand



Zomer in december

uitbrak in de Monchique. Eerst nog ver weg, maar naarmate de dagen
vorderden kwam het steeds dichterbij.

Na een extreem droog jaar
in 2017 en de
daaropvolgende winter
waarin er 11 maanden geen
enkele regen van betekenis
was gevallen, kregen we
vanaf 26 februari eindelijk
de beloofde regen. Er is
400mm gevallen tussen
maart en mei en dit najaar
ongeveer 300mm. Dus al
met al is 2018 een redelijk
goed regenjaar.
Het is dit jaar wel warmer
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dan andere jaren, vooral de
nachten zijn een stuk
warmer. Dit betekent dat
de herfst maar laat komt,
het blad is nu pas net van
de bomen, terwijl andere
dingen alweer of nog
steeds in bloei staan.
Hieronder zie je er een
paar:

Bignonia

Helaas was daarmee begin augustus ons zomerseizoen al weer voorbij.
Gasten meden de Algarve na alle negatieve berichtgeving.
We hadden ons in de superdroge winter van 2017-2018 nog afgevraagd
of we wel voldoende water zouden hebben in het hoogseizoen voor onze
gasten. Maar deze vraag werd vanzelf opgelost door de brand: er waren
nauwelijks gasten meer, ook niet in september.

Struikroos

De uitgebreide verslaggeving over deze spannende dagen kunnen
jullie vinden op ons blog.



De Japanse mispel geurt
enorm!

27.000ha verbrand gebied
Door deze enorme brand is het wildbestand rondom Quinta de
Odelouca wel toegenomen. We hadden in het najaar reeën op ons

Kaapse knoflook met
eetbare bloem (pittig)

terrein. En op de heuvel tegenover de camping zijn 2 jonge mannetjes
herten gesignaleerd. Grote, met geweien. En nu maar hopen dat ze uit
de handen van de jagers blijven!

Luca
Met Luca gaat het op en af. Inmiddels is ze 12 jaar. We houden goed in
de gaten of ze nog plezier beleeft aan de dagelijkse uitstapjes. Vooral
de rechterheup is enorm slecht (artrose). Soms denken we dat we haar

De mimosa staat alweer
bijna in bloei

moeten laten inslapen omdat het zo moeizaam gaat. Maar dan veert ze
ineens weer op en loopt ze zomaar elke dag weer 2x een halve of hele
kilometer mee. En met overduidelijk plezier. Dus we blijven het
aanzien.

En de plumbago bloeit nog
steeds

En waar ga je liggen? Op een strategische plek voor de deur.
Is dat comfortabel? Mwah….

De bougainville is een
echte doorbloeier

n

En verder….



Zoals veel van jullie weten staat onze camping te koop. Er is geen

Klein nieuws

nieuws op dit front. Er is wel belangstelling, maar het is nog niet
tot een concreet resultaat gekomen. Dus starten we op 1 februari

Verder valt er niet zo veel

2019 weer gewoon met een nieuw seizoen. Het 13e seizoen van de

te melden. Wat vervelende

camping. We gaan er weer iets moois van maken, samen met onze

gezondheidsakkefietjes bij

gasten.

Thea (in juni een
shockwave in de schouder

We wensen jullie allemaal een hele fijne kerst met familie en

en door de enorme pijn die

vrienden en een prachtig en voorspoedig 2019 in goede

daar bij ontstond (een

gezondheid. Voor de mensen die door omstandigheden

diepe hel) een barbotage

aankomend jaar niet kunnen komen: Iedereen sterkte!

gehad waarna gelukkig de
zon weer begon te schijnen.
En na een vakantie in
Marokko met een
gehuurde camper in
oktober kwam ik ook niet
helemaal fit terug
(gekneusde voet en een
darmbacterie). Na bijna 14
dagen rust (been omhoog
en krukken) kan ik nu pas
zeggen dat het met mijn
voet waarschijnlijk wel
weer in orde komt.

Graag tot ziens in het nieuwe jaar. Bert & Thea
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Wie ons hele verhaal van
Marokko wil horen, kan het
beste langskomen. Onder
een gezellige borrel komen
de verhalen wel los!

