
Nieuwsbrief 8: We leven in een Impasse - januari 2006 

Leuk aanbod 

Wij zijn het eerste weekend in januari weer terug gegaan naar Frankrijk na een geweldige maand in 

Nederland. Héél erg leuk om iedereen weer te zien en te spreken. We zijn weer helemaal bij. Vlak voor 

vertrek ook nog een leuk aanbod van vrienden in Parijs; we mogen tot we "ons" huis gekocht hebben 

logeren in hun vakantiehuis aan de kust (ca. 20 km van ons beoogde huis). We begonnen dus meteen 

met onze vierde verhuizing in 2 maanden ;-). Onze spullen in Frankrijk staan nu nog op 2 plaatsen en in 

Nederland zelfs op 5 plaatsen.....We verlangen ondertussen wel naar een eigen plek en ons eigen bed 

(we liggen nu weer in een frans bed van 1.80 en ja Hemko is toch echt 1.95 lang). We zijn dus hard aan 

de slag gegaan. 

Tussenstand 

Na grondige inspectie van 25 huizen qua locatie variërend van Zuid-Bretagne tot de Noordkant van de 

Vendee kwamen we voor de kerst tot de conclusie dat er in de Vendee in verhouding de meeste zon is, 

de tuinen bij de huizen groot zijn en de traditionele huizen zijn er geheel op de begane grond. Zo zou 

dan elke kamer een eigen ingang kunnen hebben; wel zo leuk voor de privacy van de gasten (en die van 

ons). Bovendien ziet het er erg leuk uit; zo'n lang gerekt wit huis met blauwe luiken en rode dakpannen. 

De kuststrook van de Vendee is relatief vlak en moerassig, maar zo gauw je het binnenland in gaat wordt 

het er groen, bossig en mooi heuvelachtig (een soort enorme golfbaan eigenlijk). We vonden een leuk 

huis uit ca. 1900 aan de rand van een dorpje met een onuitspreekbare naam; Commequiers. Zo'n 2.000 

inwoners, een kasteelruïne uit de 15e eeuw, 2 bakkers, een tankstation, pinautomaat, drogist, 

supermarkt en 2 restaurants. Het strand is op 10 km en 2 golfbanen op 7 en 20 km. 

Aan het oog ontsnapt 

Meteen na onze terugkomst zijn we met een aannemer door het huis geweest. De staat van de muren 

en het dak zijn goed, maar de beste man zag wel nog wat reparaties die aan ons oog ontsnapt waren. 

Watwe aan het huis willen veranderen past gelukkig, inclusief reparaties, in het budget. We zijn ook bij 

de gemeente langs geweest. Ai wat bleek; de uitvoerige renovatie van 5 jaar geleden was nooit gemeld. 

Men wist maar van een huis van 86m2 bewoonbaar oppervlak en wij betalen voor 200m2..... Volgens de 

makelaar zou de waterbron vast genoeg zijn; zelfs met een chambres d'hôtes van 5 kamers. De 

gemeente deelde die mening niet. We zoeken nu uit hoeveel het kost om aangesloten te worden op het 

waternet. We hopen volgende week in elk geval een bod uit te kunnen brengen. We voelen ons een 

beetje zoals die mensen die je op tv in het programma "Het roer om" ziet worstelen met gladde 

makelaars, gekke (in Nederland ondenkbare) problemen met eeuwen oude huizen en stugge franse 

overheidsinstanties. 

Geen aanvulling 

Inmiddels ook weer meer frans geleerd. Ons tijdelijke adres is aan een Impasse (doodlopend straatje). 

We wonen heerlijk rustig in de nu wat slaperige badplaats St. Jean de Monts. We hebben een boek 

gekocht met 115 wandeltochten in het departement en proberen er alvast zoveel mogelijk uit. Hemko 

vertaalt de route dan meteen in het Nederlands. Leuke franse les zo. We lopen weer in onze 

zomerjassen, want ondanks wat nachtvorst is het overdag steeds rond de 10C en 's middags in de zon 

zelfs 20C, zodat we buiten kunnen lezen. De zon schijnt meer dan 250 dagen per jaar in dit deel van 



Frankrijk, vandaar dat wij denken dat die waterbron niet zo vaak aangevuld wordt;-) 

http://www.aupassagedugois.com/nederlands/warme-golfstroom/ (een uitleg waarom het meestal 

mooi weer bij ons is). 

 


