Nieuwsbrief 9.
Allereerst willen we iedereen bedanken die gereageerd
hebben op de vraag hoe lilyland nu officieel genoemd
gaat worden, het is Tapadinho geworden, hadden we
zelf ook al voor gekozen, maar is nu bevestigd door
jullie. Tapadinho das Carvalheiras is ook mooi, maar
het is en blijft een lilyland, dus geen poeha!!
Nu het laatste nieuws:

en een septictank en dan zijn we even uitgestort.
We laten een schuurtje met een wc, douche en (af)was mogelijkheid bouwen en sleuven graven voor het
water en de elektra. En natuurlijk goede wegen op het
land maken.
En wat dachten jullie van die stapel hout die in kleine
stukken gezaagd moet worden:

Op ieder putje past een dekseltje.
Op de put in de wei, waarin het waterniveau aanzienlijk
gestegen is na een week regen, is en aanvang genomen
met de constructie van de deksel. Zeer inventief!!!

We hadden bedacht het gezaagde hout onder en tussen
de kleine Manso’s bij de toegangsweg te stapelen. Daar
ligt het niet in de volle zon en redelijk winddroog. Op
zich een goed plan, maar vooral niet te hoog stapelen,
want als het waait bewegen de bomen en valt de hele
stapel om.

Ook de depositotank voor het water is gestort en wij
maar beweren dat we geen blauwe bak op ons land
willen.

Nu nog onze poedelbak

Donderdagmorgen zijn we met Carlos, architect, bij de
câmara, gemeentehuis, geweest. Daar hebben we bij de
secςão técnica een eenvoudig plan voor een camping
voorgelegd met de vraag of dit goedgekeurd wordt.
Het bosgedeelte is geen probleem, maar de terrassen
zijn agricultura en is afgekeurd voor campismo.
We zullen nu inventief te werk moeten gaan en slimme
zijwegen bewandelen om ons plan te realiseren. Echter
niets doen zonder officiële toestemming, ons geduld
zal op de proef worden gesteld, maar gelukkig is er
genoeg te doen en zullen we ons niet vervelen.
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrieven worden
er zo wat vragen gesteld, met name over het water.
Het water moet straks getest worden voor gebruik. Dat
uit de putten wordt opgeslagen in de opslagtank en is
geen drinkwater, maar voor de douche, wc, afwas en
bewateren van het land. Het drinkwater komt van de
furo, boring, dit water wordt opgeslagen in een
roestvrijstalen tank, het mag niet in een betonnen tank.
Het water voor onze poedelbak komt uit de mijn en de
bovenste put, indien nodig wordt het aangevuld met
water uit de opslagtank.

Dit was het weer, we blijven jullie op de hoogte
houden, dus tot de volgende keer maar weer.

