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Beste Nieuwsbrieflezers,
De herfst is altijd een goede tijd om terug te kijken. Al kun je
hier in de Algarve nauwelijks spreken van herfst. Het is
meestal nog zo’n 30 graden. Maar aan de natuur kun je
merken dat de zomer voorbij is. Vroeg in de ochtend is het
landschap sprookjesachtig mooi met slierten nevel tussen de
heuvels en er komen hier en daar weer wat wilde planten in bloei.
De zomer is in juni begonnen met het schillen van de kurkeiken. We hebben er lang mee
gewacht, omdat ze in de brand van 2003 zwaar beschadigd waren. Maar inmiddels staan
bijna alle kurkeiken er weer goed bij. Door de brand kan deze kurk niet meer gebruikt
worden en pas over 9 jaar kunnen de bomen opnieuw van hun kurk worden
ontdaan. Kurk bracht vroeger veel meer op dan tegenwoordig. Bij het bottelen van wijn
wordt steeds minder kurk gebruikt. Op dit moment liggen overal in de omgeving grote
stapels kurk. Wie meteen geld nodig heeft verkoopt meteen, wie nog kan wachten, kijkt
uit naar een betere prijs. Bij ons zal het wel nooit veel opbrengen, want we hebben maar
7 kurkeiken.

Camping
We hebben een goed zomerseizoen gehad. Er waren veel plekken bezet en de aanwezige
kinderen (en volwassenen!) hebben veel plezier gehad van het grote opzetzwembad. Het
bijgeleverde filtersysteem kon de drukte echter niet
aan, wat resulteerde in steeds troebeler water, ondanks
alle aandacht die we er aan besteedden. Dus zijn we op
een ochtend, samen met een van onze gasten, op zoek
gegaan naar een betere filterinstallatie. Aan het einde
van de dag kwamen we terug met een heuse
zwembadinstallatie! Een flinke investering, maar het
werkte als een trein, we hadden ineens weer
kraakhelder water. Al met al was het een gezellige,
afwisselende en leuke tijd.
Ontijzering van het water
Goed nieuws! Eindelijk is het ijzer in ons water verleden tijd. In
juli werd het nieuwe pomphuis gebouwd en eind augustus werd
de knop omgezet naar de nieuwe filterinstallatie. Er staat nu een
indrukwekkende batterij aan apparaten die elk een deel van het
proces verzorgen. Op de foto is nog niet eens alles te zien. Maar
we zullen jullie niet met alle details vermoeien. Het belangrijkste
is dat het werkt.
Bouwvergunning
We kunnen het nog bijna niet geloven, maar we hebben nog
meer goed nieuws. Het vergunningsproces bij de CCDR in Faro is afgerond. Vanaf nu is
de Câmera van Silves ons aanspreekpunt. Onze architect heeft kort geleden een gesprek
gehad met de gemeentelijke architect. Daaruit bleek dat de bouwplannen voor het huis
en het sanitairgebouw met enkele aanpassingen, worden goedgekeurd. De brief van de
Câmera waarin dit wordt bevestigd, is vanmorgen binnengekomen. De gewijzigde
tekeningen worden nu naar de Câmera gestuurd. En dan kan de engenheiro aan de slag
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om het bestek te maken. Als dat dit jaar nog ingediend kan worden en goedgekeurd, dan
zijn we daar heel blij mee. Het zal nog wel een maandje of 4, of laten we zeggen 5 (want
we worden wijzer!), duren voordat de bouw begint. We gokken op begin volgend jaar.
In afwachting van de definitieve vergunningen gaan we deze winter in ons oude huisje
toch nog een extra douche en toilet bij bouwen. Op piektijden konden we het dit jaar nog
wel aan met de huidige voorzieningen, maar als de stijging van het aantal gasten zich
ook volgend jaar zo flink doorzet, zal het waarschijnlijk niet voldoende zijn.
Casa do Rafael
Casa do Rafael is van binnen klaar (de foto is van de eetkamer) en
inmiddels ook al een aantal keren verhuurd. De tuin kon midden in de
zomer nog niet aangepakt worden. Dus dit najaar wordt de
buitenomgeving van het huis in orde gebracht. Het wordt steeds
mooier. Gasten vragen vaak aan ons waarom we er niet zelf in gaan
wonen. Maar het huis is vanuit de camping niet zichtbaar, dus dat is
niet zo handig als gasten ons nodig hebben en steeds naar ons op
zoek moeten. De website www.groenealgarve.nl is sinds vandaag in de
lucht! Op deze website kunnen jullie alle informatie over het huis en de
tenten die we verhuren vinden. Ook zal op deze website meer
informatie te vinden zijn over bijvoorbeeld de wandelingen die we
hebben en kunnen alle eerdere nieuwsbrieven worden gelezen.
BTT
En wat doen die mountainbikers daar onder onze
perenboom? Zondag was er een wedstrijd (70 km) die
een stukje over ons terrein ging. Al weken lang hadden
de ‘boys’ uit het dorp het erover met Bert en elk
weekend reden ze met hun quad of fiets de route
langs, om de hobbeltjes en kuiltjes in te prenten. Na
afloop van de wedstrijd werden we uitgenodigd voor
een maaltijd en mochten we
aan de viptafel plaatsnemen,
tussen de plaatselijke
brandweer, politie en
notabelen. Als je goed kijkt zie je op de voorgrond de rug van
Bert met links van hem Senhor Rita, de man die elke nacht de
broodjes voor ons bakt. Op 11 oktober krijgen we weer zo’n
wedstrijd, maar dan met nog meer deelnemers. We zullen de
stoelen alvast klaarzetten!
We genieten dus met volle teugen van het Portugese leven. De
omgeving wordt steeds groener en mooier. De dit jaar aangeplante bomen hebben de
hete zomer allemaal overleefd en kunnen nu weer op adem komen. Misschien gaan ze
volgend jaar al voor een beetje schaduw zorgen. We zijn benieuwd.

Tot ziens op Quinta Odelouca! Thea en Bert
Quinta Odelouca Campismo Rural
Bert Schipper & Thea Booijink
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
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