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Tjonge wat is dit voorjaar weer snel verlopen! We zitten alweer bijna in de zomer



en nog steeds geen tijd gehad voor een nieuwsbrief. En dat terwijl er zoveel te
vertellen valt!

EDP blijft hardleers

Sluiting in november en december

Bij de bouw van het nieuwe
huis en sanitair in 2010 is

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen en het belangrijkste

rekening gehouden, dat in de

nieuws als eerste melden: We zijn voortaan in november en december

toekomst er meer elektra

gesloten. Vorig jaar in de zomer hebben we de knoop doorgehakt. Het

nodig is dan nu het geval is.

moest er toch eindelijk, na 9 jaar vrijwel onafgebroken te hebben gewerkt

Een vooruitziende blik van

aan onze droom, van komen. Het voelt nog heel raar dat we over 4

onze elektricien Luis. En hij

maanden zomaar 2 maanden lang geen gasten om ons heen hebben.

had gelijk. Vorig jaar hadden
we in de winter een goede

Nou ja, helemaal alleen zijn we niet: we hebben 2 echtparen bereid

bezetting waarin ook veel

gevonden om op onze toko te passen als wij zin hebben om weg te gaan.

elektra werd gebruikt. Dus

En in de 1e week van november moet er nog hard gewerkt worden om de

werd het hoog tijd om een

olijven te plukken. Het worden er elk jaar meer. Maar als dat klaar is…

uitbreiding van het KVA
(KiloVoltAmpere) aan te

Eerlijk gezegd, we weten nog totaal niet wat we gaan doen. We laten het

vragen: van 21.7 KVA naar

deze 1 keer heerlijk over ons heen komen.

27.1 KVA.

En na een knallend oudjaar, is iedereen weer welkom op 1 januari 2015!

OK. 1e telefoontje met de EDP

e

Nieuwe website

gepleegd begin februari.
“Maar mijnheer dat kan zo
maar niet.” “Ja zeker, wij
hebben er al bij de bouw in
voorzien, dus alles is al
aangepast aan 27.1 KVA.”
Zowaar, we mogen het
certificaat waarin dat staat per
email versturen.

Ja jullie hebben het goed gezien! We hebben ook een volledig vernieuwde
website. Bijna 30% van ons websitebezoek wordt gedaan met een mobiel
apparaat. En daarop was onze oude website niet goed te lezen.
Zo eigenwijs als ik was, wilde ik die weer zelf maken, net zoals die van
www.groenealgarve.nl . Maar dat bleek achteraf niet meer zo eenvoudig.

Na 2 weken komt er een brief
terug waarin wordt bevestigd
dat het inderdaad in het
certificaat staat en dat ze na
betaling van €47,- komen
kijken.as, in de brief staat niet

HOE je kunt betalen. Normaal
krijg je daar de gegevens voor

De tijden zijn veranderd en de manier van programmeren ook. Ik moest
rekening houden met alle mogelijke apparaten waarmee iedereen



tegenwoordig internetten kan: van de kleinste smartphones en tablets tot

(vervolg EDP)

aan de grootste desktop pc. En eerlijk is eerlijk, het viel niet mee. Nadat

Helaas, in de brief staat niet

ik half december vorig jaar enthousiast begon met inlezen en proberen

HOE je kunt betalen. Normaal

om de responsive website ontwikkeling (d.w.z. dat de website zich

krijg je daar de gegevens voor

automatisch aanpast aan elk formaat dat wordt gebruikt), moest ik toch

om via Multi Banco of

nog 3x opnieuw beginnen voordat ik het in de vingers kreeg en een goed

internet te kunnen betalen.

ontwerp had. Hier en daar mankeert er nog steeds wel wat aan en hij is
nog niet af, maar eind april was onze nieuwe website online en een feit!
We zijn er trots op!
We hopen dat we er nog lang van genieten kunnen en dat iedereen onze
site weer goed kan vinden en vooral lezen: www.quintaodelouca.com

Maar de EDP doet daar dus
blijkbaar niet aan mee. Er zit
niets anders op om naar
Albufeira te reizen om daar
ter plekke de betaling te
regelen (een rit van 60km
v.v.). OK, nummertje
getrokken, mannetje
gesproken, hele dag kwijt.
Maar nee, je kunt NIET op het
kantoor betalen. Maar
halleluja, wel een referentie

Wie de kriebels krijgt en nog graag een weekje wil gaan
huren kan op www.groenealgarve.nl (kijk bij “reserveren”)
zien wanneer het Casa do Rafael nog vrij is. Ook de
familietenten is nog enkele periodes te huur.
Zwembad
info@quintaodelouca.com ; www.quintaodelouca.com
www.facebook.com/quintaodelouca
Ons
zwembad heeft dit jaar ook een oppepper gekregen. In februari zijn
Quinta
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nummer gekregen om te
kunnen betalen.
Na betaling is het ong. 14
dagen wachten. En voorwaar
er komt iemand. Hij maakt 2
foto's van onze installatie en
zal vervolgens rapporteren
aan de EDP (en aan ons) dat
de installatie klopt.
Vervolgens moeten wij met
die brief naar onze elektricien
Luis en daarna moet Luis een
verzoek doen aan de EDP bij
CERTIL. CERTIL komt
vervolgens controleren dat
alles OK is en vertelt dit aan
de EDP. En dan zet de EDP de

We hebben solarrings aangeschaft die elke avond op het water worden

knop om. Hoera! En dan

gelegd om ’s nachts de warmte vast te houden. En als ’s morgens dan de

hebben we 27 KVA

zon er een paar uur op schijnt, geven ze ook nog eens extra warmte door

i.p.v.21.7KVA. ??????

aan het water. Op deze manier hadden we het zwemwater dit jaar al heel

Jullie raden het al: de brief die

snel op 24 graden met uitschieters naar 28 graden. Heel aangenaam om

na het foto’s nemen had

in te zwemmen. Vooral voor al die koukleumen natuurlijk die bij ons

moeten komen is er nog

kamperen!

steeds niet. En dus nog steeds
geen 27.1 KVA.(voor wie dit
verhaal niet begrijpt: lees onze
eerste nieuwsbrieven uit 2006
over iets soortgelijks.)

Maar op 1 april hadden de weergoden het op ons voorzien.



Dit mannetje wacht geduldig
tot z’n baasje weer terug komt
volgend jaar.



Nieuwe Wi-Fi

Weergoden

Steeds meer mensen hebben
naast een laptop ook een

Maar de weergoden gooiden roet in het eten. Op 1 april (nee geen

tablet of smart Phone. Het

grap) werd het hele zwembad en omgeving overspoeld met modder.

verzenden en ontvangen

In 1 ochtend viel er 106 mm regen. We konden alleen maar triest uit

verliep daardoor wel eens

het raam kijken naar de ravage die zich voor onze ogen voltrok:

moeizaam.
Dit jaar hebben we de knoop
doorgehakt: er is een nieuw
Wi-Fi netwerk aangelegd op
de camping. Op het dak staat
het hoofd-accespoint en op
verschillende plaatsen op het
terrein zijn extra accespoints
aangebracht. Nu heeft
iedereen goede toegang tot
het netwerk en hoef je het
signaal niet meer eerst op te
pikken bij het sanitair
gebouw.

De solarringen lagen overal verspreid tussen de struiken. De nieuw
aangebrachte grond en planten waren allemaal weggespoeld. In het
pomphuis stond 1.30m. water. De zwembadpomp stond dus ook
onder water. We hebben nog net op tijd het elektrisch circuit kunnen
uitzetten voordat de pomp aansloeg voor het filteren van het water.
Daarmee hebben we een dikke kortsluiting kunnen voorkomen. Het
water stond nog een handbreedte onder alle elektrakasten en
stopcontacten… MAAR het stuwmeer was wel in 1 dag vol!
Toch duurde het nog bijna 1,5 week voordat de pomp weer
gereviseerd was. Pas toen konden we beginnen aan het opruimen van

Access Point met antenne
(wordt nog gemonteerd)

het zwembad: het leem met floculant (volgens een methode die we



van onze waterexpert Pedro kregen) naar de bodem laten zakken en
eruit stofzuigen en vervolgens het zwembad weer vullen. Dat was nog
niet gemakkelijk want we konden de put die we de 1 e keer in juli 2011
hadden gebruikt deze keer niet gebruiken, die zat ook onder het leem.

WK 2014
Ja natuurlijk kijken we hier
ook naar het WK! Dat willen

Dus nu hebben we het uit de Fonte Santa gehaald, de beek die in de

we niet missen. Met z’n allen

“barranque” stroomt en uitmondt in de Odelouca. Door de stroming

op de veranda. Een gezellige

was daar het leem inmiddels grotendeels uitgezakt. Maar daarvoor

boel.

moest Bert wel eerst op zoek naar een nieuwe pomp en héééél veel
buizenwerk.

En het kan natuurlijk niet
meer stuk. 3x winst én dus in

Maar uiteindelijk na 3x halfleeg stofzuigen en weer vullen hadden we

de 8e finale. Dat wordt

na enkele dagen op 16 april toch weer een mooi schoon zwembad:

spannend tegen Mexico!

Met onze eigen oranje babes

Ook de solarringen zijn 1 voor 1 weer schoongemaakt, een heel karwei
omdat er “waterankers” inzitten, die zorgen dat ze niet wegwaaien.
Deze sleuven zaten allemaal vol met modder. Ook dat heeft een paar
dagen geduurd voordat alles weer schoon was. En het pomphuis
natuurlijk niet te vergeten. Alleen de tuin moet wachten tot dit najaar.
Er is een heel stuk weggespoeld. We hebben nog enkele
lavendelstruikjes terug kunnen vinden en die nog snel ergens

En zelfs de maan was oranje! (zo
uit de hand genomen en geen
photoshop!)

ingestopt. Want het weer was al weer veel te warm voor het planten.
De veranda is intussen ook klaar en erg mooi geworden, dankzij hulp
van onze gasten. Geheel in onze traditie is hij deze keer lichtgeel
geworden.





Feira Medieval in Silves

Elk jaar in de zomer herdenkt
Silves de Moorse overheersing
in de Middeleeuwen. Dit jaar
van 8 - 17 augustus 2014.
Een spektakel van muziek en
dans, eten en drinken en
overal sporen van de Moorse

Nieuwe bruggen

cultuur. Dit moet je een keer
mee maken!

Na al dat water geweld bleek dat ons bruggetje na 7 jaar trouwe dienst


het ook had begeven. We hebben een paar maanden omgelopen, maar
dat werd een paar van onze gasten toch te gortig: er moest een nieuwe
brug komen over de Fonte Santa.
Dus ook dat werd voortvarend aangepakt en na 2 dagen lag er een
nieuwe brug! En ook nog eens heel stevig. Zelfs Luca durft er nu
overheen te lopen. Dat wil toch wat zeggen, want zij is geen held.

Niet onze 1e Japanner, maar wel
de meest curieuze.



Tenten te huur!
We hebben er dit jaar weer
een nieuwe tent bij. En ze zijn

Op de korte route heeft het bruggetje ook onder water gestaan.

hier en daar nog wel een

Gelukkig heeft Aguas de Algarve het peil van het stuwmeer verlaagd,

weekje of meer vrij. Dus kijk

zodat we er na 1,5 week weer gebruik van konden maken. Dat
scheelde heel veel kilometertjes voor Bert om de broodjes te halen.

even op onze nieuwe website,
daar staat wanneer ze nog te
huur zijn. Ook Casa do Rafael

Het gevolg van al dit water was wel dat we een nieuwe brug krijgen

is nog te huur in september en

op de korte route. De gemeente Silves heeft wat druk uitgeoefend op

oktober. Zie “accommodatie”

Aguas de Algarve -“als jullie het niet doen, dan doen wij het en dan
moeten jullie het alsnog betalen”-. Zo dat was klare taal!
Wanneer hij komt weten we nog niet en het wordt ook allemaal erg
simpel: gewoon 2 meter ophogen op dezelfde plek als nu. Maar we
worden dan tenminste niet meer in de vallei “opgesloten” (of heel veel
km om rijden). Want laten we wel wezen: wij hebben een auto, maar
er wonen hier ook mensen die te voet naar het dorp gaan. Die kunnen

op:
www.quintaodelouca.com

echt nergens meer naar toe. Hoewel we een paar Engelse gasten


hadden die het water wel trotseerden:

Een muis

Kwestie van tussen de witte paaltjes blijven toch……? Rare jongens,
die Engelsen.

En het restant daarvan

Kleine roofvogel…….
Vol verbazing hebben we dit jaar het gedrag van een klein vogeltje
bestudeerd. Sommige gasten waren zo onder de indruk dat ze er uren
voor gingen zitten om hem op de foto te krijgen en voor velen was het
‘s morgens: éérst kijken en dan pas naar het toilet, c.q. broodjes
ophalen. We hebben het hier over de roodkopklauwier.

Een vogeltje

Zijn menu: wormen, hagedissen, krekels, libellen, muizen, kikkers en
vogeltjes zo groot als zijn eigen formaat. Zijn restaurant: de grote
agave op het terras, waar hij zijn prooi op spietst en laat drogen. 12
uur later komt hij het keuren en begint het zaakje dan op te peuzelen.
Mmmmm… gebakken sprinkhaan!
Hiernaast een kleine reportage. Dit najaar zal ik alles op onze website
zetten, inclusief filmpjes.

Weer een muis

Nou dat was het weer. Het was weer een lange nieuwsbrief. Zelfs nog
vergeten te vertellen dat we ook dit jaar weer de Zoover-Award
hebben mogen ontvangen! Tot de volgende keer!

Bem vindo ao Algarve!

Bert & Thea

info@quintaodelouca.com
www.quintaodelouca.com
www.facebook.com/quintaodelouca

Een libelle

Quinta de Odelouca
Vale Grande, CxP 644-S,
8375-215
São Marcos da Serra,
Portugal.
tel: +351 282 36 1718

