Nieuwsbrief 2. Onverwacht naar de Provence - april 2005

Er zijn hele leuke verrassende ontwikkelingen in onze Frankrijk-plannen. We hebben onverwacht de
kans gekregen om de komende zomer periode in Orange (Provence) gasten te ontvangen in de
chambres d’hôtes van een bevriend Nederlands stel. Martine kent Wim en Marijke via het tijdschrift
Maison en France. Hun luxe chambres d’hôtes Villa de l’Arc met 4 kamers ligt aan de rand van het
historische stadscentrum van Orange aan de rotonde van de beroemde Arc de Triomphe. We konden
deze kans natuurlijk niet voorbij laten gaan. Onze eerste gasten zullen we op 1 mei a.s. al welkom heten.
Wat gaan we doen
Onze dagelijkse bezigheden zullen onder andere bestaan uit het ontvangen van de gasten, voor het
ontbijt op het terras zorgen, adviezen geven over de omvangrijke hoeveelheid locale
bezienswaardigheden, de kamers natuurlijk schoonmaken en boodschappen doen. Er zijn heel veel
leuke restaurantjes in Orange op loopafstand. Maar Martine kookt natuurlijk ook erg graag. Onze gasten
kunnen daarom ook enkele avonden per week ’s avonds bij ons eten op het terras. Een franse
boerenmaaltijd, een lichte zomerse maaltijd zoals de fransen die zelf thuis eten of een degustation van
tapa's/antipasti/mezzes/amuses. Elke donderdag (marktdag) zullen we een uitgebreide 5-gangen
maaltijd serveren met een bijpassend wijnarrangement.
Een Tavel in Tavel
De Provence is wereldberoemd èn niet voor niets. Het inspireerde Van Gogh tot prachtige schilderijen.
Het zonnige landschap is kleurrijk en heel afwisselend. Er zijn ook indrukwekkende Romeinse
overblijfselen. De Middellandse zee en de flamingo’s in de Camargue zijn op circa een uur rijden van de
villa. Ook de steden Avignon, Nîmes, Arles en Les Baux zijn het bezoeken waard. Er zijn tot Hemko’s
plezier (en genot) heel wat bekende wijndorpen op fietsafstand; Châteauneuf-du-Pape, Tavel, Gigondas,
Vacqueras, Beaumes-de-Venise enz. Echter, als je weet dat ook de Mont Ventoux in de buurt is, neemt
hij waarschijnlijk liever de auto om er heen te gaan.
Ook Orange zelf heeft leuke dingen te bieden op loopafstand van de villa; het Romeinse theater dat nog
steeds in gebruik is, de wekelijkse markt, terrasjes en restaurantjes en verrassend genoeg ook een band
met ons koningshuis. Hemko werkte in 1991 al een seizoen lang voor Eurocamp in deze prachtige streek.
Martine was er in 1987 via het IFYE programma bij een gastgezin op nog geen 20 km afstand.
Villa de l’Arc
De grote crème-kleurige villa met de zacht-blauwe luiken is een lust voor het oog. De inrichting binnen is
licht en ruim. Alle slaapkamers zijn in een andere stijl ingericht (Provençaals, klassiek Frans, Italiaans en
Japans). In het hele huis is airconditioning. Het zonnige zuid-Franse weer maakt dat je ook wel eens zin
hebt om helemaal niets doen. Om er gewoon lekker van te kunnen genieten. Dat kan ook bij ons. Het
terras van de villa kijkt uit op een prachtige tuin van zo’n 2.500 m2 vol lavendel, oleanders en
olijfbomen. Natuurlijk is er ook een zwembad en lekkere zithoekjes in de zon en in de schaduw.

Even geduld
We hadden onszelf altijd voorgenomen, dat wanneer we onze eigen chambres d’hôtes zouden hebben,
we dan voor onze familie en vrienden in het voor- en naseizoen één of twee weken zouden reserveren
om gratis te kunnen overnachten, met alleen de kosten voor de maaltijden en de wijn. Helaas houden
jullie dit nog even te goed van ons. Een derde van de kamers is nog maar volgeboekt en we hebben al
een deel van het vakantieseizoen gemist. We zullen elke betalende gast dus hard nodig hebben. Echter,
het lijkt ons heel leuk om je in Orange te zien, dus we hopen dat je één van de leuke arrangementen bij
ons zult boeken. Natuurlijk regelen we er iets extra’s bij voor jou of wellicht stellen we special voor jou
een arrangement samen!
Toekomst
Wij hebben heel veel zin in deze nieuwe uitdaging. Het biedt ons namelijk tevens de mogelijkheid om te
zien wat het nu echt inhoudt om een chambres d’hôtes te hebben èn of we het leuk vinden om te doen.
Op basis van onze ervaringen in Orange bepalen we onze toekomststrategie. Eén en ander hangt ook
samen met de verkoop van ons huis in Amsterdam, dat we nu tot 1 november verhuurd hebben.
Vooralsnog zijn we nog steeds van plan om in de Loire-Atlantique zelf een chambres d’hôtes te beginnen
in 2006. We houden je natuurlijk op de hoogte.

