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Waterval bij Alte 

 

Afrastering bijwerken 

 

Reparatie aan het hek 

Hoe was het ook al weer? 

Bijna waren we vergeten hoe het moest: vakantie vieren! Na ruim 1,5 maand zijn 

we gewend aan uitslapen en rustig aan doen. Dat heeft wel even geduurd hoor! 

Vooral Bert had moeite om in de “uit-stand” te gaan.  

November was warm, maar viel een beetje in het water, zodat we niet zo veel 

konden ondernemen hier in de omgeving. Toch zijn we er wel regelmatig op uit 

getrokken: naar de markt in Loulé, eten aan het strand,  een rond tour door de 

Serra de Calderão, de waterval in Alte gezien (eindelijk!), op zoek geweest naar 

nog een waterval in de Monchique, maar nog net niet gevonden (inmiddels weten 

we wel waar hij is, dus dat is een kwestie van tijd).  

December heeft zich van een zeer zonnige kant laten zien. Fantastisch weer, dat 

uitnodigde tot wandelen. We hebben dus een nieuwe wandeling toegevoegd aan 

het arsenaal: 23km vanaf de camping naar het Barragem do Funcho en vervolgens 

via Talurdo weer terug naar de camping. Het is een hele mooie tour geworden.  

 

Olijfbomen 

Het achterste deel van de slenk (het voorste deel is al vol met de toegangsweg, 

parkeerplaats en zwembad) hing er altijd maar een beetje bij. Dus hebben  we 16 

nieuwe olijfbomen gekocht op de markt van Algoz. De gaten hadden we al laten 

maken met de Bobcat van Paulo, want ja, die huppelde ook weer over ons 

terrein…Maar hierover later. 
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Quinta de Odelouca Turismo e Campismo Rural Lda  
Vale Grande, CxP 644-S,  
8375-215 São Marcos da Serra  
Portugal. tel: +351 282 36 1718 

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. 

Luca 

Deze zomer had Luca bijna 

elke dag een bloedende neus. 

Wij dachten: “steek je neus 

dan ook niet overal in”! 

Eigenlijk waren we te druk 

om er over na te denken. Toch 

zijn we eind september naar 

de Vet gegaan. Bleek ze een 

auto-immuun ziekte te 

hebben! Lupus.  

Ze kreeg een zeer hoge dosis 

Prednison. Binnen de kortste 

keren hadden we een zielig 

hoopje hond. Ze was in enkele 

weken 3 kg afgevallen, 

begroette niemand meer en 

kon op het laatst bijna niet 

meer lopen. Kortom, ze had 

het  (te) zwaar te verduren.   

 

De kuur was voor 2 mnd 

maar na 3,5 week zijn we 

weer terug gegaan naar de 

Vet. Die schrok ook van het 

effect. De kuur moest snel 

weer afgebouwd worden. 

Gelukkig hebben we nu weer 

een levendige Luca terug, 

maar het heeft wel zijn sporen 

nagelaten. Ze had altijd al een 

witte baard, maar nu is het 

wel heel duidelijk.  En haar 

kop heeft veel meer  grijze 

haren. 

   

 

En toen moesten ze geplant worden…leek simpel. Dat dacht Bert ook…Helaas, 

in een ogenblik van onoplettendheid zat Bert muurvast, met 1 wiel diep in een 

gegraven kuil en het chassis vast op de grond. Antero, onze buurman, in geen 

velden of wegen te zien, want die doet dit soort klusjes heel graag voor ons (of 

onze gasten), maar gelukkig was Ko er ook nog!  

 

 
 

Na een half uurtje stevig doorwerken, stond de auto weer op 4 wielen. 

Intussen regende het weer en konden ze niet verder met planten. 2 dagen later 

kwam Antero kijken en die vond dat we het helemáááál verkeerd deden. Het 

water moet bij jonge bomen afgevoerd worden van de wortels, anders verrotten 

ze. Dus moesten er sleuven gegraven worden om het water in af te voeren. Daar 

hadden we eigenlijk niet zo veel zin in, want elke sleuf die we graven, wordt een 

woeste beek waarmee alles wegspoelt. Maar Antero wist ergens nog buizen te 

liggen die we wel in de grond konden leggen en dan daarna alles weer 

afdekken. Op die manier wordt voorkomen dat de halve slenk wegspoelt. Dus 

heeft hij met zijn trekker een keurige gleuf getrokken naast de gaten voor de 

bomen. Helaas begon het daarna weer te regenen. Dus ze zitten er nog steeds 

niet allemaal in! 

Waterfilterinstallatie 

Onze waterfilterinstallatie liep al een tijdje op zijn einde. Van het begin af aan is 

het nooit de juiste opstelling geweest en Pedro, onze waterman, moest roeien 

met de riemen die er waren, want ja we hadden deze filterinstallatie nou 

eenmaal gloednieuw gekocht in 2006. En beleefd als Portugezen zijn, van Pedro 

kregen we niet te horen dat we een nieuwe moesten aanschaffen. Dus hebben we 

zelf de knoop maar doorgehakt.  

Pedro heeft in het pomphuis hard gewerkt. Er is een totaal nieuwe opstelling 

met nieuwe tanks en filters. Inmiddels is de nieuwe installatie bijna operationeel. 

De oude installatie, die voor een normaal huisgezin of B&B prima voldoet, is te 

koop. Belangstellenden kunnen het beste even kijken op onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/quintaodelouca?ref=hl 

Of stuur ons een mailtje (info@quintaodelouca.com), dan sturen we alle info op! 
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Muur en Oficina 

Doordat de filterinstallatie vernieuwd moest worden en we nog wel meer 

wensen hadden, hebben we alle karweien in één keer laten uitvoeren. Er 

komt een muur aan de achterkant van de “lavadouro”, waar steeds meer rots 

afbrokkelde. Én we hebben besloten om de werkplaats, die ook in het 

pomphuis was, naar beneden te halen. Dat scheelt heel veel pijn aan de 

knietjes van Bert, die hele dagen op en neer naar boven liep om de 

waterfilterinstallatie te controleren of iets te pakken. Dus wordt er nu hevig 

gebouwd aan 30 meter muur en een nieuwe “oficina”, want zo heet een 

werkplaats hier. (voor de taalvorsers: een kantoor is een “escritório”.) Dus 

sinds een paar weken horen we weer als vanouds de betonmolen elke 

ochtend bij het wakker worden (ja, lekker laat dus!). Helaas zijn ze door de 

regenachtige november pas in december begonnen met bouwen. Maar we 

denken het meeste klaar te hebben vóór 1 januari.  

 

Zieke olijfbomen 

Niet alleen Luca was ziek, 

maar we hebben ook een hele 

serie olijfbomen met dopluis. 

Door de honing die de 

dopluis produceert, worden 

de bladeren in de herfst 

helemaal zwart.  

 
Dat komt omdat de honing op 

de bladeren gaat schimmelen. 

Bert heeft al 2x gespoten en in 

maart moet het nog eens. We 

hopen dat we het dan onder 

de knie hebben.  

Zonnepanelen 

Onze vloerverwarming werkt 

op zonne-energie en het 

warme water wordt ook door 

zonne-energie verwarmd. En 

inmiddels  hebben we onze 3e 

zonne-energie installatie.  

In oktober zijn er achter op 

het terrein 30 zonnepanelen 

geplaatst voor het opwekken 

van elektriciteit. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Achter de muur komt drainage en daarna worden er planten ingezet. 

In de muur wordt ook nog een BBQ gebouwd. Dan kan er  ook in de 

zomermaanden veilig gebarbecued worden!  

En voor de broodnodige schaduw gaan we een pergola maken met 

klimplanten.  

Of dát allemaal nog in 2015 gaat lukken? 

Medronhos 

Het was dit jaar een bijzonder slecht olijvenjaar. Maar waar de een dan de 

oortjes laat hangen, profiteert de ander. Het is dit jaar een bijzonder goed 

medronho jaar! Er zitten heel veel vruchten aan de struiken (medroneires). 

Alleen de rode medronhos worden geplukt, dus elke paar dagen kun je weer 

opnieuw langs alle struiken. Overigens hebben wij dit niet gedaan. Op ons 

camping terrein konden we dit jaar het heugelijke feit vieren dat er welgeteld 

1 medronho (op plek 4) aan onze struiken zat (die in 2007 geplant zijn) en dat 

1 struik (dezelfde, met die ene medronho) nu ook bloesem heeft. Hebben we 

dit te danken aan de goede zorgen van 1 van onze gasten? 

Een medronheiro kan tot 5 m. hoog worden en 200 jaar. Het hoogtepunt van 

de vruchtproductie ligt tussen de 15 en 25 jaar. Daarom worden veel struiken 

regelmatig stevig gesnoeid. De bloemen verschijnen tussen oktober en 

februari, waardoor er in  november en december (de pluktijd) tegelijkertijd 

bloemen en vruchten aan de struik kunnen zitten. De bevruchting vindt door 

bijen plaats. De vrucht is sterk antibacterieel, helpt tegen arteriosclerose, 

diarree, leverproblemen en nog veel meer. Maar waar de medronho in 

Portugal het meest favoriet voor is, is de “aguardente de medronho”, een 

licht zoete en bijzonder zachte jenever. Samen met Corsica waar medronho 

wordt gestookt, zijn zij een unicum. 

 

 

Medronheiro 

 

Gefermenteerde medronhos 

 

Stookinrichting met 

alambique 

 

Alcohol meting 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geplukte medronhos moeten eerst fermenteren. Op dit moment wordt er 

overal al volop gestookt in een koperen “alambique”. Daarvoor wordt de 

gefermenteerde brei in een koperen vat gedaan. Onder het vat wordt een 

houtvuurtje gestookt. De brei wordt heel langzaam verwarmd waardoor de 

alcohol opstijgt. De afgekoelde gecondenseerde alcohol wordt opgevangen in 

een kruik of fles. Ongeveer 80% van de totale hoeveelheid brei produceert 

alcohol. Er wordt voortdurend getest of er nog voldoende alcohol in zit.  

 

Met zoveel nieuws zouden we bijna vergeten dat het ook nog Kerstmis is!  

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en  

een gezond en warm 2015!  
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Bem vindo ao Algarve! 

Bert & Thea 

Tarte de Medronho 

Is het stoken toch vooral een 

“mannending”, de vrouwen 

weten ook wel weg met 

medronhos. Wie nu in 

Portugal is, kan medronhos 

plukken om een taart te 

bakken. Maar met ander fruit 

gaat het ook. 

Ingredienten: 

1 rol bladerdeeg 

400 gram medronhos 

350 gram suiker * 

3 eieren 

1 pakje slagroom 

1 theelepel vanilleextract. 

* (zoveel suiker is echt een 

Portugees ding. De medronhes 

zijn van nature ook al heel erg 

zoet, dus experimenteer met 

minder suiker) 

Bereiding: 

Bedek een taartbodem met de 

bladerdeeg. Prik gaatjes in de 

bodem en laat even rusten. 

Verwarm de oven voor op 

180º graden. Klop de eieren 

met de suiker tot schuimig. 

Voeg het pakje slagroom toe 

en blijf kloppen. Doe de 

medronhos op het bladerdeeg 

en dek af met de 

eier/suiker/slagroom mix. 

Verwarm de oven voor op 

180º graden. Zet 30 minuten in 

de oven. 

Bron: “Q’ondo Calha”, het 

plaatselijke krantje van São 

Marcos da Serra. 
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