Camper & Caravan Park

Tapadinho
Camping Midden-Portugal

Nieuwsbrief 20: Update 2012
Oktober 2007 zijn we naar Portugal vertrokken met een te zwaar beladen auto en dito caravan. Tja, je
wilt toch zo veel mogelijk meenemen. Bijna 3 jaar hebben we in de caravan gewoond, in augustus 2010
was ons huis klaar voor bewoning. Dit laatste wordt beschreven in nieuwsbrief 18 en wat zich allemaal
daarvoor heeft afgespeeld is te vinden in de andere nieuwsbrieven. De update van 2011 was meer een
verzameling van foto’s uit dat jaar, deze update proberen we wat gezelliger te maken.
Nou, daar ga-tie dan…………..
De start van 2012 was goed, we hadden 6 campers te gast. Het was een zeer bont gezelschap, waaronder 3 Fransen, elk met eigen camper(tje), die een paar maanden door Portugal gingen trekken met
zang, dans en meditatie. Als het ‘s middags lekker warm was in de zon, waren ze buiten voor hun campers aan het koken, zingen en dansen, het mediteren gebeurde meer in de campers.
Ondertussen werkten wij met hulp van onze eerste
overwinteraar, Martien, aan een nieuwe, beter begaanbare trap. De voorgaande trap was smal en
had ongelijk treden, niet erg veilig voor mensen die
wat slecht ter been zijn en met een zware cassette
op weg waren naar het storthuisje.
Op de foto is de rook van een vuurtje te zien. Vanaf
eind oktober tot eind maart mag er gestookt worden en daar maken we veel en graag gebruik van.
Er is altijd wel wat te branden, snoeisel van de olijven, afgevallen takken, brem, alles wat brandbaar
is gaat op het vuur.
Na gedane arbeid is het gezellig om nog even na te
kletsen met een glaasje en een knabbeltje, voordat
iedereen zich terug trekt in kampeermiddel of huis.
Op de foto het resultaat van onze noeste arbeid.
Zonder onze trekker met handig bakje, een flinke
ketting en een grote ijzeren staaf was het niet
gelukt om deze luie en easy-going trap te maken,
de gasten kunnen nu huppelend met hun toiletgebeuren naar het storthuisje.
In de maanden december en januari worden in
de weekenden de pijnappels geoogst. José en
Carlos klimmen met behulp van lange ladders zo
hoog mogelijk in de pijnbomen en met behulp
van een lange stok met een haak worden de appels los getrokken van de takken. Dit is een
zwaar en vermoeiend werk, dus op z’n tijd pauzeren de mannen en kunnen wij mooi de appels
verzamelen en in zakken doen. Aan het eind van
de dag leveren we de zakken in bij onze overbuurman, de uitbetaling vindt dan ook meteen
plaats, boter bij de vis dus.
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Vanaf half februari tot eind maart
bloeit en geurt de Mimosa. Een
prachtig geel schouwspel wat tot
diep in het dal te bewonderen is.
Dit is het begin van de lente, zo
gauw de Mimosa in volle bloei
staat begint de witte brem en ondertussen ontspringt de bloesem
al aan de verschillende fruitbomen.
Op het lage terras hebben we bij
een paar olijfbomen een bankje
van wilgenhout op 2 stenen gemaakt, vanaf hier kan je de hele
quinta overzien en heerlijk ontspannen genieten van alles dat
hier groeit en bloeit.
De camping bestaat uit 4 terrassen, waarvan de laagste helemaal ontdaan is van de Mimosa en stenen.
Na de schoonmaak moest het opgehoogd worden. Beneden in de wei bij het riviertje hebben een deel
afgegraven om dit te gebruiken voor het ophogen. Heel wat kleine vrachtwagens zand zijn omhoog gebracht om het terras op een goede hoogte te krijgen.
Omdat het grondwater in de wei hoog is, ontstond hier een klein meertje. In eerste instantie wilden we
hier een ecologisch zwemwater van maken, maar volgens een kenner is het niet goed mogelijk. Als de
bodem bedekt wordt met doek, wordt dit door het grondwater omhoog gedrukt.
Het wordt nu een natuurwater waar de honden lekker in kunnen zwemmen en rond dabberen.
Er is een aanvoer vanaf het riviertje naar het water gemaakt in de vorm van een klein watervalletje en
een afvoer, zodat het water niet stilstaat en daardoor ververst wordt.
Er groeien genoeg waterplanten om het geheel wat “aan te kleden”.
Het is een mooie plek om tot rust te komen en te mediteren, zittend op een grote steen met klaterend
water als achtergrond muziek.
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Het is helemaal
leuk als er een
oldtimer op visite
komt.
Hij is te koop, dus
laat maar weten.

Ons terras is opgefleurd met een van vrienden gekregen bank, ze kregen last van hun rug als ze lang op
deze bank zaten.
Nou de honden hebben nergens last van en wij hangen ‘s avonds heerlijk op de bank en hebben een
goed uitzicht op onze gasten en genieten van prachtige zonsondergangen.
Een groot deel van het jaar leven we buiten op ons terras, we kunnen er koken, eten en daarna lekker
luieren op de bank.
Bij de voordeur hebben we een terrasje waar we ‘s morgens lekker in het zonnetje koffie drinken en ‘s
middags zit je lekker in de schaduw. Zo kunnen we altijd in de zon of de schaduw zitten, als dat geen
luxe is.
Achter café Carriço, onze stamkroeg, heeft Ophelia haar domein.
Ze bereid daar de lekkerste maaltijden met alles erop en eraan.
De ambiance wint het helemaal, daarom noemen we het ook wel “de grot”.
Het is maar 10 minuten lopen, ideaal dus om met de gasten een hapje te gaan eten.
Als we bijna alles op hebben gaan we naar het café voor koffie en ????
Een kleine impressie, we beginnen met een bloemtje voor de gastvrouw:

In juli is ons Drieske plotseling gestorven. Normaal komt hij altijd wat lekkers halen als wij onze broodjes tussen de middag eten. Na lang roepen kwam hij aanwankelen. We dachten dat het zijn hart was en hebben hem toen binnen op z’n
kussen gelegd in de hoop dat hij snel in zou slapen.
Hij werd na een tijdje onrustig en wilde alsmaar drinken, maar hij kon niet meer
staan. Op naar de dierenarts, na onderzoek bleek dat hij een flinke inwendige
bloeding had en zijn hart het eigenlijk niet aan kon.
Dan is er maar 1 oplossing, in laten slapen.
We hebben hem mee naar huis genomen en hem begraven op de quinta.
Peerke miste zijn maatje, werd steeds minder actief, bleef binnen en lag de hele dag te
slapen. Na een tijdje besloten dat het voor
hem beter was om er een hondje bij te nemen. Op zoek dus, met als resultaat: Missy,
een 2 jaar oud teefje dat ter adoptie werd aangeboden. Ze was
meteen thuis en het ging goed met Peerke. Maar na een tijdje begon hij onrustig te worden, constant heen en weer dribbelen en
wegkruipen. Nadat hij helemaal was nagekeken bleek dat hij
Leishmaniosis heeft en Alzheimer. Na een gifkuur om de parasieten zoveel mogelijk te doden en nu met z’n dagelijkse pilletjes is
hij weer bijna de oude op af en toe een klein terugvalletje na.
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Dagje uit langs de Rota do alto Mondego.
Palheiras de Fiais da Beira,
een verzameling van 75 huisjes met dorsvloeren.
De bouw van dit complex dateert van ergens in de
19de eeuw. De huisje bestaan uit granieten muren
en hadden vroeger een dak van stro wat later vervangen is door een pannendak.
Ze werden gebruikt voor de opslag van granen
(gerst, rogge, tarwe, haver en mais), hooi, stro,
mais en landbouwwerktuigen.

Onderweg kwamen
we langs een bos
waar hars gewonnen
werd. Er wordt een
deel van de bast
weggesneden, waardoor de stam gaat
“bloeden”.
Tegenwoordig worden er plastic potjes
gebruikt om de hars
in op te vangen.

Santa Eufémia is een bedevaartplaats vlakbij Paranhos da Beira.
Elk jaar op de maandag na Pasen en op 16 september komen duizenden bedevaartgangers naar Santa
Eufémia. Het is een indrukwekkende manifestatie van het geloof, waarin de gelovigen meedoen in de
processies, de gehele nacht bidden of de mis bijwonen in de kapel. Tussen dit alles door wordt er gegeten en gedronken, gedanst en muziek gemaakt.

Wij hebben dit dagje uit afgesloten met zalige Porco preto.
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2012 was een jaar met veel branden. Logisch, de winter was zonnig en droog, geen sneeuw op de Estrela, dus geen smeltwater, in het voorjaar heeft het amper geregend en de zomer was erg warm en nog
droger. Normaal daalt het waterniveau in de putten pas in september, maar nu gebeurde dit al in juni.
Ons natuurwater werd ontdekt door een blushelikopter en maakte er dan ook meteen gebruik van, wat
een spektakel is dat, alleen zie je niet veel door al het opwaaiende stof. We wachten nog steeds op een
bloemetje van de Bombeiros (brandweer). In september hebben we 3 weken tussen de branden gezeten, asregens, benauwde rokerige nachten en overdag constant het monotone geluid van de helikopters
en blusvliegtuigen, wat een rust en opluchting toen het eindelijk over was. Vele hectaren zijn verbrand
en je rijd nu langs kilometers zwarte bomen, triest.
Onze nieuwe carport, gemaakt van onze eigen bomen.
Deze hebben jaren onder het plastic en schaduwdoek
gelegen en waren flink krom getrokken. Het was een
hoop passen en meten, ladder op en ladder af, maar
het resultaat mag er zijn.
De quinta is eindelijk opgeruimd, al het hout is gezaagd en gekliefd of verkocht, gereedschap heeft een
plek, de betonmolen is uit zicht en de aanhanger staat
netjes in de carport.
Maar helaas, terwijl ik schrijf ligt er alweer een flinke
stapel hout die verwerkt moet worden tot brandhout.
In januari zijn 2 grote bomen omgegaan tijdens een
flinke storm. Ach, zo blijven we bezig.
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Vila Nova de Oliveirnha
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Vanaf de quinta zijn er diverse wandelingen beschreven, oa. één
naar de waterval bij Ribeira. Lydy heeft met de auto een paar
wandelingen uitgezet, over goed begaanbare wegen en paden en
zelfs door het water.

Samen met Martien, Wally en Greet hebben we in 4
dagen tijd alle olijven geplukt. Het ging zo snel omdat
we niet meer met de hand de blaadjes en de takjes uit
moesten zoeken, omdat we een super handige machine hiervoor hebben aangeschaft.
Totaal 400 kg olijven en het resultaat van de koude
persing is 41 liter olie.
Bekijk het filmpje op youtube maar eens om te zien
hoe het werkt:
https://www.youtube.com/watch?v=vyHw4XIx7g4&feature=g-upl

Tot 2 maal toe hebben we een excursie gepland met gasten en vrienden naar Pomares, hier is een oude
perserij, waar men nog op de authentieke wijze werkt. De eerste keer gingen we op de bonnefooi, helaas hadden ze die dag niet genoeg olijven om te persen, maar woensdag werd er gewerkt. Afgesproken
dat we woensdagmiddag terug zouden komen. Jullie snappen het, die dag was er niemand aanwezig.
Reden was dat de neef ziek was en er daardoor te weinig mensen waren om de boel te draaien. In plaats
daarvan hebben we Avo met een bezoekje gebracht en de restantanten van het oude kasteel bekeken,
vanaf hier heb je rondom een prachtig uitzicht over het plaatsje en het dal.
Poging 3 hebben we niet meer ondernomen.
Een leuke link over de “lagar” in Pomares is:
http://www.cato-projects.org/ArLivre/EN/Olijfolie.htm
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Deze laatste pagina van deze update is geheel gewijd aan de verwerking van de olijvenoogst van 2012.

De zakken staan klaar op het rooster
om in bak eronder geleegd te worden.

Via de transportbanden worden de olijven gewassen, gewogen en naar de
opslagcontainer vervoerd.

Hierboven is de pulp te zien, na het
kneuzen van de olijven, waar de olie uit
geperst wordt.
Rechtsboven wordt de afgescheiden olie
met heet water vermengd.
Links in de centrifuge wordt de olie ontdaan van de laatste vervuiling en het
toegevoegde water.
Rechts stroomt onze olie in het vat.

Het gehele machinale proces duurt maar 2-3 uur, maar door het vele wachten, kost het je een dag.
De mensen die van ver komen, bereiden tussen de middag hun maaltijd op een houtvuurtje in het bos.
Het is en gezellige bedoening, mensen zien elkaar, wisselen nieuwtjes uit, het is gewoon een dagje uit.

Nog even een paar leuke tips:
Blogspot van Martien, (13/11/2012 t/m 17/2/2013): http://europaverkennen.blogspot.nl/
In het archief november 2012 e.v. selecteren
Blogspot van Francien: http://francienenmarcel.waarbenjij.nu/reisverslagen/430259/overwinteren-2013/1
Via deze blogs kun je het wel en wee door, de ogen van anderen, bij ons op de quinta volgen.
Nou dat was het weer voor deze keer, hoop dat jullie ervan genoten hebben.
Of we door blijven gaan met de nieuwsbrieven weten we nog niet, het idee van een blog spreekt ons ook wel
aan. In ieder geval zullen we best doen om iedereen op de hoogte te houden.
Liesbeth en Lydy

