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Beste Nieuwsbrieflezers,
Het heeft 3 jaar geduurd. Maar eindelijk zijn we dan in het bezit van de
bouwvergunning voor ons huis en het sanitairgebouw!
Bouwvergunning
Sinds september vorig jaar heeft de brandweer zich over onze plannen gebogen. En ook voor hen moest
er natuurlijk weer van alles aangepast worden. Al die tijd zijn ze nooit wezen kijken naar de echte situatie
en ging de communicatie alleen per brief. Maar uiteindelijk waren ook zij akkoord met de plannen.
Onze architect maakt op dit moment het bestek. Binnenkort wordt dit ingeleverd. Na goedkeuring kunnen
e
we waarschijnlijk in de zomer de 1 spade in de grond steken. Figuurlijk dan wel, want je krijgt hier geen
schop in de keiharde leem en rotsen. Het betekent dat wij nu eindelijk plannen kunnen gaan maken over
alles wat er bij de bouw komt kijken en aannemers selecteren om offertes te maken.

Het huis komt op de plek waar nu ons oude veldhutje staat. De planning is om eerst het sanitair te
bouwen. Daarna kan het oude huisje afgebroken worden om het nieuwe huis te bouwen. Het betekent
dat wij in de loop van dit jaar de caravan zullen verplaatsen naar het pomphuis. Voor ons wordt het een
jaar lang improviseren. Maar de camping draait gewoon door!
De winter
Het lijkt raar om in een tijd dat de temperaturen al weer op lopen tot 30 graden nog te schrijven over de
winter. Maar het excuus is goed: we hadden ons voorgenomen om geen nieuwsbrief meer te verzenden
tot we de bouwvergunning rond hadden. Het gevolg is natuurlijk dat te tussenliggende tijd veel te lang is.
In november is er met behulp van 2 stagiaires uit Nederland, Cas en Jorrit, een helofytenvijver met een
bezinkput aangelegd, om het water uit de septic tank te zuiveren van alle ongerechtigheden. Dit water
kan aan het eind van het zuiveringsproces weer gebruikt worden voor irrigatie. Het was in november nog
steeds erg droog. Voor de put moesten we drie meter de grond in, maar zelfs op drie meter diepte
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vonden we geen spoortje van vochtigheid. Wat natuurlijk wel gemakkelijk was om de put te bouwen.
Anders was het waarschijnlijk in deze tijd van het jaar ook niet gelukt.

De stagiaires hebben ook meegeholpen om bij Casa do Rafael de kennel om te toveren tot een veranda.
Het was jammer dat voor hen de tijd te kort was om het af te maken. Inmiddels is het grootste deel van
het werk klaar en kun je er heerlijk in de schaduw genieten van de omgeving.
In december heeft Bert bij Manuel de slacht van zijn varken bijgewoond. Je waant je meteen 100 jaar
terug. Het tafereel zou zelfs op een Bruegheliaans schilderij niet misstaan hebben! Het miezerde die dag
behoorlijk en het varken lag buiten op een tafel om ontleed te worden. De honden zwierven er omheen
en kregen het afval. Voor elke nieuwe handeling werd er een glaasje medronho gedronken. De darmen
verdwenen in een grote ton. Die werd netjes thuisgebracht bij de vrouwen. Zij spoelen de darmen schoon
en maken er dezelfde dag nog worsten van. Ergens in dit proces is er ook nog een slager langs geweest om
een stempeltje te zetten. Maar bij de slacht zelf is hij niet te zien. We zullen jullie de rest van de
(bloederige) details besparen. We kregen een paar dagen later wat vlees van Manuel en dat was
uitzonderlijk lekker. Het leek meer op hertenbiefstuk dan op varkensvlees wat we in Nederland uit de
supermarkt kennen.

Kerstbrunch

Nieuwjaarsduik

Kerstmis liet zich van zijn beste kant zien. We hebben met onze gasten van een heerlijke kerstbrunch
e
genoten op ons terras. Het was 20 graden. Ook op 2 kerstdag was het 22 graden maar daarna werd het
minder mooi. Dat weerhield ons er niet van om op 1 januari een heerlijke Nieuwjaarsduik te nemen in de
onstuimige zee bij Albufeira. De zeldzame wandelaars die langs kwamen (vooral Engelsen) versleten ons
voor gek, maar we hebben genoten!
Januari was en bleef slecht. Veel bewolking, koud en regelmatig regen. En toch viel er niet genoeg water.
Tot op 1 van de laatste dagen de regen met bakken uit de hemel viel. Wat weer mooie plaatjes opleverde
van de Odelouca.
Minder goed bleek het voor de tank voor het chemisch toiletafval. We hadden hem pas daarvoor laten
legen en door de enorme waterdruk kwam de tank naar boven! Met vereende krachten van de
campinggasten en ons werkpaardje de Grand Vitara hebben we hem uit de grond kunnen halen. De tank
was compleet ingedeukt door de waterdruk. Maar door hem te vullen met water kreeg hij zijn oude vorm
weer terug. Hij was gelukkig niet lek. Nu staat hij op een nieuwe plek. Boven de grond, achter ons huisje.
Als straks het sanitairgebouw klaar is, komt hij op zijn definitieve plek.
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Natuur
Februari en maart lieten zich van een hele goede kant zien. De temperaturen liepen in de middag
regelmatig op tot boven de 30 graden. Bij Manuel werden aan de lopende band nieuwe geitjes geboren.
Ook zomaar in het veld. Meer foto’s vind je op http://www.groenealgarve.nl/nieuws.html
De parelhagedis (Timon lepidus) die vorig voorjaar elke dag op ons terras kwam zonnen zit er nog steeds.
Maar hij is wel een fors maatje groter geworden. We schatten hem op een kleine halve meter, inclusief
staart. Hij is schuwer dan vorig jaar, maar hij kan zich ook moeilijker verbergen. Sebas en Luca worden
iedere keer helemaal gek als hij snel langs schicht. Uit nood duikt de hagedis dan onder de auto, zodat ze
er niet meer bij kunnen. Een stukje van hem heb ik op de foto kunnen zetten.

Vanaf nu zullen we jullie vaker op de hoogte houden van de vorderingen van het huis. Zo gauw we iets
nieuws hebben te melden laten we het weten. Intussen wensen we iedereen een fijne zomer.
Tot ziens op Quinta Odelouca,
Thea en Bert
Quinta Odelouca Campismo Rural
Bert Schipper & Thea Booijink
Vale Grande, Monte das Pitas, CxP 644-S,
8375-215 São Marcos da Serra, Portugal tel: +351 282 36 1718
www.quintaodelouca.com info@quintaodelouca.com

Alle voorgaande nieuwsbrieven kunt u vinden op: http://www.groenealgarve.nl/nieuws.html
Wilt u liever geen nieuwsbrieven meer ontvangen dan is een mailtje met onderwerp “afmelding nieuwsbrief” voldoende:
info@quintaodelouca.com
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