We kijken terug op een geweldig leuk jaar in Frankrijk. We hebben heel wat kilometers gereden om
een leuk huis te vinden. Letterlijk hebben we bloed zweet en tranen vergoten om onze vakantiewoning
en kamers op tijd in orde te hebben voor onze gasten. Maar het was het waard. We zijn nu druk bezig
met de laatste twee kamers en kijken al uit naar het volgende seizoen. Nu echter eerst nog even een
kleine terugblik met foto’s van oktober tot aan deze week.

Wie bedenkt dat deze strandfoto midden oktober
genomen is, kan zich goed verstellen dat wij met veel
plezier aan de Vendée kust wonen! Na de zuid franse
Rivièra heeft onze streek de meeste zonne-uren van
heel Frankrijk. De zon schijnt dus niet alleen in de
zomer.

Alleen in de maand november kan het volgens onze
buren vaak flink stormen. Ook dit keer was het raak.
Twee keer kwam er een storm overrazen met
windstoten van meer dan 130 km/uur
(Orkaankracht). We vonden het een hele ervaring.
De sluisdeur bij de haven vlakbij ons begaf het.

We verblijven ons erover verbazen wat je bij eb ziet
In Nederland heb je soms kwallen met oostenwind.
op de Passage du Gois. Deze foto is van een soort
Hier ook, maar dan iets groter. Het mandje met
naaktslak, maar dan zo groot als Hemko zijn voet (en kokkels voor onze lunch is 30 cm lang.
hij heeft maat 47!). Als je goed kijkt zie je zijn
voelsprieten. Sinds een paar maanden is er ook een
zeehond in de baai. Hij ligt vaak op een grote steen te
zonnebaden, op nog geen 2 km van ons huis. Leuk!

We hebben ook in de afgelopen maanden weer hard in en om het huis gewerkt. De voor- en achtertuin
zijn nu af en in ons huis zijn alle deuren en ramen geschilderd en alle muren mooi wit.

Op het moment dat we de sleutel van ons huis kregen Daar hebben we natuurlijk wat aan gedaan.
was de voortuin ietwat verwaarloosd zullen we maar
zeggen. Door het hoge onkruid hadden we niet gezien
dat de hele voortuin ooit eens geasfalteerd was.

Ook aan de achtertuin, die er net zo verwaarloosd
uitzag, is veel gebeurt. We hebben de witte
natuurstenen die we overal in de tuin tegenkwamen
gebruikt om mee te decoreren, evenals de schelpen
van het strandje vlak bij ons huis.

Overal staan nu mooie exotische planten. Toen we
de palmboom in de tuin hadden gezet (een lang
gekoesterde wens van Martine) moest er natuurlijk
meteen even een foto gemaakt worden.

We wilden al heel lang graag een openhaard. We
Hier steekt Hemko de openhaard, in de inmiddels
genieten nu van het geknapper van het hout en zijn er heel wat gezelligere huiskamer, voor het eerst aan.
verbaasd over hoeveel warmte de openhaard afgeeft.

Heel blij waren we toen onze gasten in oktober even
hielpen met een klus die we niet met zijn tweeën
konden doen.

In november veranderde Hans, de man van Hemko’s
moeder, de telefoonpalen in de omranding van onze
eigen jeu de boules baan. Inmiddels ligt de eerste
stenenlaag erin. In het voorjaar gaat de bovenlaag er
overheen en nodigen we alle buren uit voor een
toernooi. Ze zijn overigens allemaal al even komen
keuren.

Elk klusproject is voor ons vaak de eerste keer in ons
leven. Al dat klussen doen we dan ook niet alleen. We
waren heel blij met de hulp van onze familie,
vrienden en gasten. We kunnen ook niet zonder de
hulp en adviezen van onze buurman Stephan. Deze
zomer hielp hij onder andere bij het afwerken van de
vakantiewoning, het uitruimen van de tuin en het in
elkaar zetten van de badkamer. Zijn zoon, de 15jarige Eddy, liep recent een week stage bij ons.
Hemko leerde hem over websites bouwen en hij
vertaalde een deel van onze website van het engels in
het frans.

Ook nu weer helpt Stephan ons bij de verbouwing
van de laatste twee kamers. Zoals je ziet zijn de
muren van natuursteen en dat is toch heel wat anders
dan in Nederland. De loodgieter/elektricien heeft
vorige week alle voorbereidingen gedaan. Na de
feestdagen komt er een betonvloer in de a.s.
slaapkamer en gaan we de binnenmuren metselen.

We hebben, ondanks dat we net begonnen zijn, dit jaar al veel meer gasten gehad dan we ooit gedacht
hadden.

We kookten gemiddeld om de dag ’s avonds voor
onze gasten. Zoveel mogelijk de locale specialiteiten;
ham uit de Vendée, een speciale kip uit het naburige
Challans en natuurlijk kookten we met zout uit de
zoutpannen verderop bij ons in de straat. Hier op de
foto kip in grof zeezout voor 12 personen. Bij elk
gerecht schenken wij een andere passende locale
wijn; de Fiefs Vendéen.

We vragen altijd van te voren wat onze gasten graag
eten of wat ze juist niet erg lekker vinden en op
basis van deze informatie stellen we het menu
samen. We hebben ondertussen ook een hele lijst
met restaurants in de buurt waar je lekker kunt eten.
Onze streek is bekend om zijn fruits de mer. Deze
foto vlak bij ons in Port de Bec genomen. Overal
langs de kust eet je heerlijk mosselen met friet, hele
verse vis en natuurlijk de locale oesters.

Zelfs tot midden oktober konden we ’s avonds nog
buiten eten. Onze franse buren begrepen daar
helemaal niets van. Een hoogst eigenaardige
gewoonte vonden ze het. We hebben overigens
bepaalde franse gewoontes al wel over genomen. Bij
iedereen in de buurt hebben we al een Pastis
gedronken en hebben we bij elkaar gegeten.

We hadden dit jaar al een klein voorproefje.
Volgend jaar maken we met de enorme keien die uit
de stal kwamen een vuurplek om ’s avonds na het
eten lekker nog even buiten te kunnen blijven.

Deze foto is genomen toen we net bij de notaris
vandaan kwamen en de sleutels van ons huis hadden
gekregen. De vorige eigenaren hadden het huis en de
tuin niet zo netjes achtergelaten als we verwacht
hadden. Er bleken later ook wel wat zaken te zijn die
ze “vergeten” waren te vertellen. Wanneer we nu de
foto’s uit de beginperiode terug zien, zijn we heel blij
en trots met wat we in een korte periode hebben
bereikt met hulp van familie, vrienden, buren en
gasten.

Na ruim een half jaar later vinden we het eigen
ondernemersschap nog steeds geweldig leuk en
zitten we vol plannen voor volgend jaar. We hebben
met plezier onze gasten ontvangen en waren
aangenaam verrast door de grote hoeveelheid
mensen die onaangekondigd even bij ons kwamen
kijken. Gasten namen zelfs hun eigen opblaasbare
jacuzzi mee. We genoten er van en kunnen niet
wachten tot in februari ons eigen verwarmde
zwembad geïnstalleerd gaat worden.

We staan volgend jaar in twee Nederlandse gidsen en hopelijk het jaar erop ook in diverse franse gidsen. Het gaat tot
ons plezier al goed met de aanvragen voor 2007. In juli en augustus zijn we al aardig vol evenals in de
voorjaarvakantie. Mocht je plannen hebben om bij ons op vakantie te komen te komen volgend jaar, wacht dan niet te
lang om contact met ons op te nemen. We ontvangen je graag bij ons. We hebben onze website geupdate en uitgebreid
en we hebben nieuwe foto’s toegevoegd. http://www.aupassagedugois.com.
Hele fijne feestdagen toegewenst en al het goede voor 2007.
Hartelijke groeten,

Hemko en Martine
Au Passage du Gois - B&B et Gîtes
Hemko Bruinsel & Martine Hoogschagen
Le Ménitres, 85230 Beauvoir-sur-Mer, France
FR portable 06-66 17 67 36
NL mobiel 06-444 32 403
info@aucharmantlogis.com www.aupassagedugois.com

