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Wat hebben we gedaan de 

laatste tijd? 
 
We zijn volop in business! Ten tijde van de vorige 
nieuwsbrief in juni stonden alle tenten al op hun dek, 
maar helaas hadden we nog geen tijd om lekker op het 
strand te gaan liggen.  
Behalve duizend kleine klusjes hebben we ook onze 
watervoorziening geautomatiseerd. Tot nu toe haalden we 
water uit onze bron, wat prima was om te douchen en 
groenten mee te wassen, maar niet om te drinken. En niet 
genoeg voor iedereen om te gebruiken. 
We hadden al een boorgat wat meer dan voldoende water 
levert, maar daar zat zoveel ijzer in dat het niet te 
gebruiken was. Het ijzer vermindert de levensduur van je 
pompen en het slaat aan in je leidingen waardoor het 

water op een gegeven 
moment roestbruin wordt. 
Dus hebben we een 
complete 
zuiveringsinstallatie 
aangeschaft.  
En nu hebben we 
drinkwater uit alle kranen!  
 

Half juni kwamen onze eerste gasten in de safaritent. En 
dat was best spannend! En ook wel een beetje vreemd. 
Plotseling zijn er mensen op je terrein, in en bij het 
zwembad, die je helemaal niet kent. Maar ook heel leuk, 
want het is een heerlijk gevoel dat je gasten ook genieten 
van dit plekje. En van de tent, en van alles wat we 
gemaakt hebben. We krijgen alleen maar lovende reacties, 
over de tent, de rust, het uitzicht, de sfeer en tot nu toe is 
ook het weer nog altijd perfect.  
Het went heel snel, andere mensen op je terrein. Soms 
merken we er niets van, is iedereen weg of lekker bij de 
tent. Maar soms ook is het druk bij het zwembad met 
spelende kinderen en ouders, of op ons terras als we met 
zijn allen eten.  
 

  
 

  
 

  
 
We zijn zelf nog altijd druk met allerlei klusjes, nu veel 
ook rond het huis. Er moet nog veel geschilderd worden, 
schoongemaakt, opgeruimd, de klussenlijst is nog 
eindeloos. Soms hebben we wat hulp uit Nederland die  
best even willen schilderen in het zonnetje!  
 

  
 
 

 
 



Alentejo!Alentejo!Alentejo!Alentejo!    

Vooraan bij Armin met volle maan 

 
Op het gebied van grote muziekfestivals steekt Portugal 
heel schril af bij wat we gewend zijn vanuit Nederland. 
En zeker zomers missen we dat best wel een beetje. Maar 
laat het grootste festival van Portugal, Sudoeste, nu juist 
bij ons ‘om de hoek’ plaatsvinden. In Zambujeira do Mar, 
op ongeveer 35 km afstand. Het is een 5-daags festival 
waar jongeren uit heel Portugal op af komen met tentje of 
busje om in te slapen. En waar altijd een aantal grote 
namen geboekt worden. Dit jaar onder andere Armin van 
Buuren, en dat konden we natuurlijk niet laten gebeuren 
zonder onze aanwezigheid! 
Het is altijd weer apart als we het festivalterrein betreden. 
Geen rijen voor de ingang, je wordt niet gefouilleerd, je 
hoeft alleen je kaartje even te laten zien. Ondanks dat het 
best wel veel mensen zijn is het overal rustig. Er zoveel 
biertentjes dat je ook daar direct aan de beurt bent. 
Vandalisme is hier een onbekend begrip, bewaking is er 
nauwelijks.  
Maar we hebben onze mening over Portugezen die niet 
kunnen feesten moeten herzien dit jaar. We kwamen rond 
half 12 aan, en op het hoofdpodium speelde een ons 
onbekende band, Buraka Som Sistema. Een reggaeton 
band, die een goed feestje konden bouwen. Het publiek 
ging uit zijn dak, een supersfeertje. Daarna, rond half 2, 
zou Armin komen. Veel mensen liepen weg en wij 
konden helemaal naar voren lopen. Het publiek achter ons 
bouwde snel op, maar vooraan bleef op de een of andere 
manier ruimte. Echt fantastisch, in Nederland hadden we 
dit wel kunnen vergeten. Alle ruimte om te dansen vlak 
onder de neus van Armin van Buuren.  Die ook in 
Portugal veel fans blijkt te hebben, iedereen danste, gilde 
mee en had bijna 2 uur lang zijn armen in de lucht. 
Natuurlijk hadden wij ons fototoestel vergeten, maar deze 
foto vonden we op internet. Als je goed kijkt zie je ons 
staan vlak bij de N op de 2de rij. 

 
 

 

Fotoos van gasten  

 
Zelf hebben we het vaak te druk om mooie fotoos te 
maken, of vergeten we het domweg. Gasten nemen hier 
echter wel de tijd voor en komen soms met de prachtigste 
plaatjes aan. We denken eraan om een fotosite te openen 
waar gasten ook hun fotoos op kunnen zetten. Maar voor 
het zover is zetten we een paar fotoos in de nieuwsbrief, 
om nog beter te kunnen laten zien hoe mooi het hier is! 
Met hierbij de oproep aan alle mensen die al geweest zijn 
om hun mooiste plaatjes op te sturen. 
 
De beroemde zonsonder-        
gang vanuit de safaritent         De safaritent 

    
 
Rondje mtb’en      Zwemparadijs Pego das pias 

    
 
Visjes vangen in de vijver 

 


