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Voor 2010 had ik een goed voornemen en daar ben ik
aan begonnen, namelijk het maken van een
nieuwsbrief. Helaas is deze brief niet afgemaakt.
De reden was dat we in januari 2010 met de bouw van
ons huis zijn begonnen, dus druk, druk, druk en de
nieuwsbrief werd straal vergeten.
Ik kwam deze tegen bij mijn 2de goede voornemen om
een update van 2011 te maken en zal hem nu netjes
afronden en dan aan de update van 2011 beginnen.

Ondertussen werd er ook aan de “fossa” (beerput)
gewerkt. Hier moest dynamiet aan te pas komen om de
put diep genoeg te krijgen.

Er is wel het een en ander gebeurd sinds nr. 16.
In juli 2009 is Simon hier een week bezig geweest om
geulen te graven voor de waterleiding en elektrakabels.
Simon is een Engelsman, die wat voor weer het ook is,
altijd een rode overal aan heeft.

In juli, ook 2009, hebben we een feestje gegeven om
ons 30 jarig “vechtgenootschap” en de verkoop van ons
huis in Nederland te vieren.

Sommige stukken gingen heel vlot, maar her en der
moest ook flink met de boor gewerkt worden om een
doorgang door de stenen/rotsen te maken.
De honden vonden de geulen super, Peerke rende heen
en weer door de geulen en Drieske zat hem bovenlangs
luid blaffend achterna, een lol dat ze hadden!!!
Voordat de leidingen en kabels er in gingen konden we
eerst de geulen schoon maken, want door het gedol van
de honden en de flinke regenbuien waren ze al weer
aardig gevuld.

Courgettes kan je eten, maar ze zijn ook handig om
allerlei spiesjes te serveren.
In september hebben we de inboedel van ons huis in
Wijchen in een container geladen en deze naar Portugal
laten verschepen. Het bezorgen van de container op
onze quinta was een sport op zich. Bij het naar beneden
rijden, nam de chauffeur de bocht iets te krap en kwam
hij vast te zitten met de tank op een stronk. Stronk weg
gezaagd, vrachtwagen verder gereden en de container
gelost. Toen terug: vooruit ging niet, hoop geslip, dus
achteruit terug gereden, gekeerd en toen achteruit naar
boven rijden, helaas na veel heen en weer gerij kwam
de wagen muurvast te zitten met de neus tegen een eik
en had hij zich flink ingegraven met al dat slippen aan
de achterkant. Rui, onze buurman, lukte het niet om
hem met zijn grote trekker eruit te halen, dus op naar
de brandweer. Met veel geschreeuw, getoeter en wat al
niet meer is het dan uiteindelijk gelukt om de
vrachtwagen boven te krijgen. De chauffeur flink
neidig vertrokken, de goede man had door al het
gehannes zijn warme maaltijd gemist en de wagen was

aan verschillende kanten flink beschadigd, leuk nieuws
voor de baas dus. En wij hadden een leuke klus om de
weg te fatsoeneren.

Eerst ritsten we de olijven van de takken, waar we met
een trapje bij kunnen, dan klimmen we in de boom en
gaan verder met ritsen, waar je niet bij kan probeer je
met een stok eruit te slaan en wat helemaal onmogelijk
bereikbaar was zaagden we er gewoon uit.
Daarna komt het gezellige werkje van het scheiden van
de olijven van de steeltjes en de blaadjes. In het begin
babbel je wat, maar dat wordt al snel minder, zeer
geestdodend werk. Als het regende verzamelden we de
pluk in bakken en sorteerden dan in de voortent.

Het lossen van de container.
We hebben onze inboedel, die al eerder naar Portugal is
gebracht en bij Lydy in de praktijkruimte stond, ook in
de container gezet.

Met zo’n 30 bomen zijn we wel een paar weken zoet
met plukken, de olijven worden dan bewaard in water.
We hadden 2 grote tonnen, maar die waren al snel
onvoldoende, vandaar deze oplossing. Om de 3 dagen
moet het water ververst worden.

Na dit akkefietje gingen we ons voorbereiden op de
onze eerste olijvenoogst. Op de markt in Oliveira do
Hospital een groot doek gekocht, welke je om de boom
op de grond legt, zodat de olijven netjes op het doek
vallen. In het midden van het doek zit een gat voor de
boom en het is aan 1 kant open, net een omslagdoek.

De uiteindelijke oogst was rond de 500 kilo.
We wilden olie van de koude persing. In de lagar van
ons dorp gebruiken ze warme persing, koude kan wel,
maar dan ’s nachts. Om 1 uur ’s nachts de olijven naar
de pers gebracht, ruim 2 uur wachten voor er gewogen
en gestort kon worden. En de volgende morgen om 8
uur de olie opgehaald, 40 liter.
In november groeiden er ook veel paddenstoelen op
onze quinta. Vooral op het stuk onder de
pijnappelbomen langs de weg. Paddenstoelen mogen
hier vrij geplukt worden door iedereen. Het gebeurde
dan ook regelmatig dat er een auto stopte langs de weg,
de deur open ging, een mannetje naar beneden rende,

een paar paddenstoelen plukte en in rap tempo weer
terug naar auto rende en weg scheurde.
Op een middag waren we beneden op het onderste
terras aan het werk en er een bedrijfsbusje stopte.
Een paar mannen stappen uit, laden een paar dozen vol
met paddenstoelen en tegen de tijd dat ik boven was
waren ze al vertrokken. Gelukkig hebben we er zelf
ook van gegeten, ze zijn heerlijk als je ze even bakt.

Fundering nieuwe huis

Kathedraal??

Lekker bij een varkenshaasje of in de omelet.
Wij wisten eerst niet of ze eetbaar waren, maar de
vrouw van de herder heeft ons uitgelegd welke wel en
welke niet eetbaar zijn en hoe je ze moet klaarmaken,
gewoon lekker bakken.
OK, de vergeten nieuwsbrief is zoals beloofd af.
Het is dan oud nieuws van 2009, maar toch leuk.
Zal nog wat foto’s erbij doen van de sloop en bouw van
ons huis en dan een update van 2011 maken.
Zoals alle voorgaande keren:
dit was het weer, tot een volgende keer.

Het overdekte terras zat niet in de planning, maar hier
hebben we zeker geen spijt van.
Dag 1 van de sloop van ons huisje.

Eind van de dag was het helemaal gesloopt.

Eindresultaat: het nieuwe en oude verblijf.

