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Zeer interessante stillevens
We vermaken ons nog steeds prima in het zonnige zuiden. We zijn van half juli tot half augustus 4 weken
weggeweest uit de villa, omdat deze aan groepen steeds een week lang in zijn geheel verhuurd was. We
kwamen dan elke zaterdag terug om het huis schoon te maken en de volgende groep te ontvangen. Dat
schoonmaken was een hele klus, daar de definitie "bezemschoon opleveren" breed geïnterpreteerd
werd. Wij hebben bijvoorbeeld zeer interessante stillevens in de toiletten aangetroffen. Gelukkig kregen
we een keer hulp van Hemko zijn moeder en haar man Hans en van Arjo en Conny die in de buurt op
vakantie waren. Twee weken hebben we van alle drukte even uit zitten puffen in een huisje op een uur
rijden van de villa. Vervolgens zijn we een weekje in Nederland geweest en een weekje aan de
atlantische kust om huizen te kijken.
Sainte-Marie-sur-Mer
We hebben tijdens onze week in de Loire-Atlantique (tussen Bretagne en de Vendee in) bij twee
verschillende chambres d'hôtes gelogeerd, om ook nog even een klein concurrentie onderzoekje te
kunnen doen. Onze tijd hebben we zeer nuttig besteed. We hebben als een gek in het hele departement
rondgereden, om te kijken waar we eventueel zouden willen gaan wonen. We zijn er uit hoor. We gaan
ons de komende tijd richten op de badplaats en het vissersdorp Pornic; bij voorkeur het kleine dorpje
Sainte Marie sur Mer dat er aan vast ligt. Daar is een hele mooie golfbaan midden in het dorp. Meer
informatie over Pornic en omgeving is te vinden op www.ot-pornic.fr en www.i-pornic.com. Er zijn langs
de kust veel badplaatsen die in de winter uitgestorven zijn. Pornic heeft zo'n omvang dat het er in de
winter ook gezellig is, omdat er veel locale mensen wonen. We zijn er nu op zoek naar een huurhuis
voor de komende tijd.
Stortvloed
In Frankrijk zijn nog maar weinig internetcafé's, dus 4 weken zonder computer was niet zo handig.
Eenmaal weer terug moesten we ons door een stortvloed aan e-mails ploegen, om alles weer bij te
werken. We vonden gelukkig wel veel berichten dat vrienden en bekenden wilden komen logeren, foto's
die klanten opstuurden en natuurlijk nieuwe boekingen, want deze komen in ons geval grotendeels via
internet. Bij terugkomst hadden we ook bij de gewone post leuke zaken; gasten die ons krantenartikelen
stuurden over ons a.s. woongebied en zelfs een nieuw kookboek. We zijn heel blij met deze positieve
feedback van onze gasten. Het geeft ons de bevestiging dat we de goede weg zijn ingeslagen. Daar was
deze proefperiode tenslotte ook voor bedoeld.
Op maximale capaciteit
We verheugen ons erg op de aankomende periode, wanneer er heel wat bekende gezichten zullen
komen. Hemko vult ijverig de wijn- en drankvoorraad op maximale capaciteit aan en ook voor alle
zwangere dames worden lekkere drankjes gezocht. Deze week hebben we voor de verandering maar
twee kamers vol. Even tijd om wat bij te slapen, wat klusjes te doen, nieuwe receptjes te zoeken, Ajax in
de champions league te kijken enz.

