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Wat er allemaal gebeurd is
Onze belevenissen van 2012
Na een aarzelend begin van

een extra avond moesten

het jaar, waardoor wij

organiseren om iedereen

dachten “is dit nou de

mee te laten doen. Maar wij

crisis?”, begon de camping in

vinden het zelf ook altijd

de maanden erna stevig aan

erg gezellig om samen met

te trekken. We hebben het

onze gasten te eten en

drukker gehad dan ooit

daarna nog na te borrelen.

tevoren. Zoals we vorig jaar

Op een avond eindigden

al ingezet hadden, kookten

we na het eten pardoes in

we ook dit jaar vanaf half

het zwembad. Alleen

februari 2x per week een 3-

vrouwen natuurlijk. De

gangen menu. De belang-

mannen durfden niet. Hoe

stelling daarvoor was vaak

komt dat nou toch?

zo groot, dat we regelmatig
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Alvará de Utilização


Hoera! Na jaren hard
werken, zo nu en dan flink
zuchten, maar steeds met
het volste vertrouwen dat
het goed zou komen,
hebben we in oktober de
goedkeuring gekregen van

De nieuwsbrief heeft een nieuwe opmaak. Na
jaren van verschillende stijlen, vonden we het

de Câmara van Silves.
Volgens Bert het mooiste
verjaardagscadeau ooit.

wel eens tijd om een eenduidig gezicht aan
onze nieuwsbrieven te geven. We hopen dat
het jullie ook bevalt!

Vijgen enten
Cursus vijgen enten met Irineu

Daar hoorde natuurlijk een

Vorig jaar, bij de bouw van

de nachten bleven steeds te

feestje bij met onze gasten.

het zwembad, heeft Irineu

koud. Maar op 23 mei was

We hebben de champagne

beloofd dat hij bij ons een

het dan eindelijk zover.

kurken dus flink laten

aantal wilde vijgenbomen
zou enten. We hebben dit
voorjaar vrij lang moeten
wachten tot het zover was:

knallen!
Een stukje schors met
bladknop wordt van de
goede tak afgesneden en

vervolgens op een van schors

zitten (langer mag volgens

entingsproces met foto´s wil

ontdaan stukje tak van de

Irineu echt niet!) om een

nalezen kan het hier vinden:

wilde vijg vastgezet met een

goede verbinding te krijgen.

reepje plastic.

Als het plastic eraf is moeten

www.groenealgarve.nl/img/vijg
enboom/vijgenboom_enten.pdf

we afwachten of het stukje
schors is aangeslagen op de
wilde vijgenboom. Het is
gelukt met 3-4 knoppen. De
andere hebben het in de
zomerhitte uiteindelijk toch
niet gehaald. Volgend jaar
Vervolgens moet het tussen

nog maar weer eens

de 18 en 20 dagen blijven

proberen. Wie het hele

Wij zoeken voor 2013 van februari t/m september enthousiaste (echt)paren om in
de ochtend enkele uren te helpen met campingwerkzaamheden (terrein- en
zwembadonderhoud, schoonmaak van sanitair, vakantiehuis en verhuurtent en
hand en span diensten). Beschikbaarheid graag minimaal 6 weken. We bieden
een gratis staanplaats met elektra en Wi-Fi op een prachtige plek in de Algarve.

www.quintaodelouca.com

info@quintaodelouca.com

Hooitijd
Houtje touwtje maaien met Antero
Zoals elk jaar, moest er ook

hij in korte tijd een groot deel

dit jaar natuurlijk weer

ons terrein gemaaid. De

gehooid worden in juni. Een

machine die hij daarvoor

jaarlijks terugkerende grote

gebruikte was op zijn minst

klus voor Bert met de

spectaculair te noemen en

bosmaaier. Voor het eerst

bestond in onze ogen uit aan

was ons terrein zo

elkaar geknoopte

Na het maaien kwam het

opgeruimd en vlak gemaakt,

onderdelen. Maar het werkte

hooien en het hondje van

dat we dit op een wat

wel!

Antero mocht daar ook aan

“grootser” manier konden

mee doen. Tot grote ergernis

aanpakken. Dus hebben we

van Luca, die mokkend op

Antero, onze buurman,

ons terras het tafereel lag

gevraagd om ons te helpen.

gade te slaan. Gezworen

Op onnavolgbare wijze heeft

vijanden van elkaar. Dat
komt nooit meer goed!

Zwembad
De waterval is eindelijk

om de waterval echt in het

te kruipen. Dat zoiets

af!

water te laten vallen. Na veel

simpels zoveel verschil kan

uitproberen met extra

uitmaken! Nu geeft het

trapjes, bleek het uiteindelijk

klateren van het water een

een gouden greep om de

extra dimensie aan het

rand waar het water

vakantiegevoel.

overheen valt, niet afgerond
maar juist scherp te laten
eindigen. Het ei van
Columbus! Plotseling viel het
Half juli, een jaar nadat het

water zomaar in het

zwembad voor het eerst

zwembad in plaats van langs

open ging, lukte het Paulo

de plaat weer richting muur

Casa do Rafael huren? Kijk op www.groenealgarve.nl voor de mogelijkheden. Ook
nog vrij tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw!

Put bouwen

afgevraagd hoe mensen

draait naar beneden en weer

vroeger een put bouwden.

naar boven. Zoals je ze nu

Droogte

nog vaak ziet bij de oude
putten.

Door de grote droogte van
deze winter en de droge

Maar nu gaat het veel

zomerperiode die daarop

gemakkelijker en duurt het

volgde, kampten veel

niet meer dan een dag.

mensen met een water tekort.
Manuel Azul (wij noemen
hem Azul omdat hij altijd
blauwe kleren aan heeft), een
broer van Antero heeft zijn
tuinen en wijngaard
onderaan bij de beek. Wie
wandelt bij ons, weet vast
wel waar we bedoelen. Er
moest dus een put worden
gebouwd om ook water op te
kunnen pompen als de beek
drooggevallen is. Wij
stonden natuurlijk met onze
neus vooraan, want we
hebben ons altijd al

Maar ook hier is alles
modern geworden. Vroeger
werd met hakschop en
pikhouweel het gat
gegraven, uiteraard op het
droogste moment van het
jaar, zo diep dat er water
gevonden werd. Vervolgens
werden onderin de stenen op
elkaar gestapeld (zonder
cement!) steeds verder naar
boven. Om het gat droog te
houden werd een rad met
emmers gebouwd wat rond

Met een graafmachine wordt

deze moet absoluut waterpas

te laten zakken. Wij stonden

een diep gat gegraven tot aan

liggen. Maar daarna gaat het

erbij en keken ernaar. 2

het waterniveau (hier 4m.).

razend snel en past elke

En vervolgens worden er

putring precies op de vorige.

putringen van een ½ meter

Antero stond daarbij elke

afgezonken, zoveel als nodig

keer te balanceren in het gat

is.

op de putringen om ze
precies op de plek te krijgen.

broers die zo verschillend

Manuel Azul, zijn broer, is

zijn, dat moet al van jongs af

niet zo´n harde werker. Die

aan zo gegroeid zijn.

vond het al heel wat wanneer

Wanneer je een broer hebt

hij de klampen op de put-

die niet stil kan zitten,

De 1e putring is natuurlijk

ringen vast maakt om ze op

waarom zou jij dan hard

een precies karweitje, want

te kunnen hijsen en in het gat

werken? Goed geregeld!

Onze ruime familietent is nog beschikbaar in alle vakanties van 2013. En daar
buiten natuurlijk ook! Van april tot oktober. Meer informatie op
www.quintaodelouca.com

Zomaar
Beestenboel
op ons terras lag en gered

Het smaakte goed-zeiden ze-

moest worden uit de bek van
Luca. Er zijn regelmatig
slangenarenden gespot (en
op de foto gezet).

Tot slot nog een kleine greep
uit de natuur op Quinta de

En rivierkreeftjes waren er

Odelouca.

ook dit jaar weer in

Een van onze vele
parelhagedissen, een ieni
minie schildpadje van nog
geen 2 cm die zomaar ineens

overvloed. Ze zijn zelfs met
een speciale techniek door
een van onze gasten
gevangen en opgegeten.

Wij zijn ook te vinden op facebook: www.facebook.com/quintaodelouca Daarop
zetten we regelmatig nieuwtjes en leuke onderwerpen. Je kunt ons ook helpen
door op onze website www.quintaodelouca.com op “vind ik leuk” te klikken.

