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Beste Nieuwsbrieflezers,
De bouw is begonnen… de camping draait door

Het is oktober en eindelijk hebben we de laatste vergunning binnen gekregen. We kunnen starten! We
hadden niet gedacht dat het vanaf mei, de laatste nieuwsbrief, nog zo lang moesten wachten voordat
alles rond is.
De wachttijd hebben we nuttig gebruikt om plannen te maken om ook de entree van het terrein te
veranderen. Er komt een poort met daarachter een parkeerpleintje. Hierdoor wordt het duidelijker waar
de auto met caravan of de camper neer gezet kan worden bij binnenkomst.
Alle tegels, kranen, het sanitair enz. zijn uitgezocht. Een hele klus. En dan hebben we het nog niet eens
over de speciale zaken zoals stortbakken en invalidentoiletten.
Op 1 oktober zijn we begonnen met het verleggen van de weg. Er
zijn nieuwe rioolbuizen bijgelegd, zodat er een bredere overgang
is. Er komt een nieuwe privéweg voor eigen gebruik. Overal
wordt water en elektra langs gelegd zodat we overal kunnen
irrigeren of verlichting aanleggen. Ondertussen draait de camping
gewoon door en vermaakt iedereen zich prima. Er is veel te zien
en elke dag ziet het landschap er weer anders uit.
De berg van leisteen die afgegraven moet worden heeft van
begin tot eind 3 meter hoogteverschil. Er komt een enorme
hoeveelheid brokstenen uit. In eerste instantie kunnen we dit materiaal goed gebruiken voor het
verstevigen van de nieuwe wegen en de parkeerplaats. En langs de oude perenboom was nog ruimte om
een extra kampeerplek bij te maken. Hier konden we ook heel veel materiaal kwijt.

Meer foto’s en informatie vinden jullie op: http://www.groenealgarve.nl/bouwen.html
Houd deze link in de gaten, want er worden met regelmaat nieuwe foto’s opgezet!
Gemeentelijke verkiezingen

Zondag 11 oktober is ook gemeentelijke stemdag. We mochten voor het eerst onze stem uitbrengen
voor de gemeente Silves en ons dorp São Marcos da Serra. We konden kiezen uit (maar) 4 partijen en
daar wordt het lekker simpel van (kom daar maar eens om in Nederland!).
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Zoover.nl

We waren blij verrast toen www.zoover.nl ons kwam melden dat we
geselecteerd waren als beste camping in de Algarve! Maar een fijne
camping komt nooit van één kant: zonder onze leuke gasten kunnen wij
het ook niet. Veel gasten hebben nog een extra steentje bijgedragen door
een positieve reactie achter te laten over onze camping. Onze dank
daarvoor! Wanneer jullie belangstelling hebben voor de reacties:
http://www.zoover.nl/campings/algarve/portugal
Stuwdam

De stuwdam van de Ribeira de Odelouca is op vrijdag 28 augustus gesloten.
Vanaf nu moet het stuwmeer zich gaan vullen. We hebben al eens eerder
gedacht dat Portugal goed is in de werkverschaffing (lees onze allereerste
nieuwsbrief er nog maar eens op na, toen er steeds weer mensen kwamen
kijken bij het bij ons aangelegde elektriciteitsnet, zonder echt iets te doen). Want overal zijn weer
nieuwe markeringspaaltjes neergezet. Nu hoge witte om het niveau van 98m. aan te geven. Dat is het
niveau waar het stuwmeer normaal op zal staan hebben we nu begrepen.
We hebben nu blauwe paaltjes (onteigening 103m.), kleine witte paaltjes (hoogste waterstand 101m.),
hoge witte palen (normale waterstand 98m.) en ook nog 2 roze (ook 103m.). We hebben nl.
geprotesteerd tegen de onteigening, omdat Aguas de Algarve en passant ook een deel van de camping
mee wilde nemen. Maar ze baseerden zich op oude kadastertekeningen. Daar stond de hele ophoging
van de olijvenhof nog niet eens op. Terwijl dat toch zeker 30 jaar geleden moet zijn gebeurd. Dus
kwamen er bij een nieuwe meting 2 knalroze paaltjes bij. En laat ons raden…. Net op de rand van de
camping dus. Dat hadden al die anderen van Nivel (het kadaster) dus ook al geconstateerd. Maar ja, dat
was niet officieel.
Maar eerlijk is eerlijk. Het blijft deze keer niet alleen bij kijken. Intussen zijn ze een kilometer verderop in
Sapeira begonnen om alles op te schonen. Daar wordt een nieuwe brug gebouwd. Raar is wel dat ze er
nu pas mee beginnen. Ze hebben ze vanaf april de tijd gehad om te starten, toen stond de rivier al droog.
Nu komt het regenseizoen er aan en binnenkort zal er dus weer water door de Odelouca stromen. Ze
maken het zichzelf dus niet gemakkelijk. Soms zijn Portugezen toch echt onnavolgbaar.

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 www.groenealgarve.nl
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 voldoende: info@quintaodelouca.com
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