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Beste Nieuwsbrieflezers,
Het is nu een jaar geleden dat de bouw is gestart. En we zijn er bijna mee
klaar! Er is ontzettend veel gebeurd in dit jaar. En de bouwers hebben erg
hard gewerkt.
Het sanitairgebouw werd op 23 april dit jaar in gebruik genomen.
Het oude huisje waar we 4 jaar met veel plezier in gepionierd hebben,
werd in mei afgebroken. En op 14 juni 2010 werd de eerste steen voor
het huis gelegd. De betonnen pilaren waren toen al klaar.

Ondertussen draaide de camping door natuurlijk. Het was weer gezellig deze zomer. We hebben weer vele
bekenden en nieuwe gasten begroet. En ondanks de drukte, hebben we zo nu en dan ook nog kans gezien om
gezellige eetavonden te organiseren.

Inmiddels is het huis in het afwerkstadium. Het wordt ook
mooi! Boven aan de 1e pagina zien jullie bijvoorbeeld het
tegeltableau dat in de muur van de veranda is verwerkt. De
veranda is al een tijdje klaar en de laatste tijd zitten we er
steeds vaker om van het zonnetje te genieten. Er moet nog
wel geschilderd worden, maar alles wijst erop dat het een
fijne plek is om te zitten.

Niet alleen in de bouw is er veel gebeurd, ook
privé is er het een en ander veranderd. In
september zijn Bert en ik naar Nederland geweest
om mijn kleindochter te bewonderen (de eerste!)
en tegelijk de bruiloft van mijn zoon te vieren. Een
geweldig uitstapje wat echt voelde als een
vakantie. En ook onze eerste vakantie sinds we
naar Portugal zijn verhuisd.
Dank zij de goede vervanging van Peter en Ekelien, draaide de camping gewoon door.

Al het bouwen heeft wel aanstekelijk gewerkt. Zoals veel van jullie al weten is er op Casa do Rafael, die we

verhuren als vakantiewoning, in juni ook een nieuw dak gekomen. En het aanpandige kleine huisje is erbij
aangetrokken, waardoor het huis nog groter is geworden.
En zelfs Manuel, onze buurman die met zijn geiten en schapen regelmatig
langs de camping trekt, heeft een nieuw dak gekregen op zijn huis,
waardoor hij er deze winter ook weer droog bij zit. Het betekent dat de
hele Vale Grande de Baixo in een nieuw jasje zit. Het is een enorme
verandering vergeleken met toen wij hier aankwamen in maart 2006. En
er staat nog meer te gebeuren in onze vallei. Wie alles nog eens wil
bekijken en nalezen over alle bouwbelevenissen in onze vallei kan dit
doen op: www.groenealgarve.nl/bouwen.html

Het stuwmeer van de Odelouca

Het stuwmeer van de Odelouca krijgt steeds meer vorm. Het water bij de dam staat al behoorlijk hoog. Deze
foto is vorige week gemaakt.

Foz de Carvalho voorjaar 2008
Het water staat hemelsbreed ongeveer 5km van ons vandaan, op de foto hieronder zie je Foz de Carvalho, het
was een onderdeel van onze Odelouca-wandeling, ongeveer op het punt waar je de rivier moest oversteken om
aan de andere kant de bergen in te gaan. Dat oversteken kunnen we nu wel vergeten. Het ziet er wel naar uit
dat het een mooi kano- en zwemgebied gaat worden. En om te vissen natuurlijk! Feit blijft wel dat er veel
schitterende natuur plaats heeft moeten maken voor dit water. Maar het wordt dan ook het grootste
stuwmeer van de Algarve.

Foz de Carvalho zomer 2010.

Toch moet er nog ontzettend veel water bij komen. Op deze foto kunnen jullie aan de ontboste randen zien
hoe veel het nog moet stijgen.

Verderop in Sapeira, zijn ze intussen hard bezig om een nieuwe brug te maken. Om voor ons onnavolgbare
redenen zijn ze daarmee pas in oktober gestart. We hopen dat ze niet weg drijven tijdens de bouw van de
brug!

Het is een favoriete wandeling geworden om de vorderingen te volgen. Er valt veel te bekijken bij deze bouw.
En wij vinden het wel spannend hoe alles er straks komt uit te zien!
Deze week hebben we ons samen met onze campinggasten weer gestort op het plukken en persen van de
olijven. Het persen gebeurt nog op een eeuwenoude manier, met een zware steen die de olijven platwalst.

De matten die worden gebruikt komen uit Marokko, ze zijn in Portugal niet meer te krijgen. Elk jaar worden de
matten vernieuwd. Onder druk van een hydraulische pers wordt de olieachtige smurrie eruit geperst. Dat ziet
er eerst nog vuil uit, maar door de olie over water te laten lopen, waarin het vuil kan bezinken, wordt de olie
steeds schoner.

Hier drijft de olie op het water.
Vers geperste olie op een stukje wit brood is het lekkerste wat er is! En een glaasje wijn hoort er natuurlijk bij.
Binnenkort gaan we nog meer proberen. Op 20 november willen we een excursie maken naar een medronho
stokerij. Wie zich hiervoor op wil geven kan zich voor 13 november bij ons aanmelden
(info@quintaodelouca.com).
Wij wensen iedereen een hele fijne winter toe!
Tot ziens in de Algarve en hartelijke groet, Bert en Thea
www.quintaodelouca.com
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