Nieuwsbrief 4: Ons leven in de Zuid-Franse hitte - juli 2005

Franse les
Zonder het te beseffen geeft onze bakkersvrouw Hemko elke dag wat franse les. Ze praten over het
weer, de klanten, de trieste gebeurtenissen in Londen, de locale politiek enz. Overigens heeft deze dame
er een belang bij Hemko te vriend te houden. De afgelopen 4 weken bestelde hij namelijk: 75
stokbroden, 169 croissants, 56 viennoiseries (gebakjes en dergelijke) en 45 pains specieux (bijzondere
broodjes).
Quotes uit het gastenboek en e-mails van gasten met toelichting
"heerlijke maaltijden op alle plekken van huis en tuin (uitgezonderd bad- en slaapkamer)" en "table
d'hôte in de villa was voor mij het absolute hoogtepunt" We vinden de table d'hôte avonden de leukste
avonden van de week. We vragen gasten in de ochtend of ze met ons mee willen eten en zo ja wat ze
graag eten, dan wel absoluut niet lusten. We passen dus elke keer ons menu weer aan, bij voorkeur met
iets wat Martine zelf ook nog nooit gekookt heeft. Vervolgens doen we boodschappen bij een grote
supermarkt. Hemko zoekt in dezelfde supermarkt er dan passende wijntjes bij (in Frankrijk is er een zeer
ruime keus aan wijn in de supermarkt). Op donderdag doen we inkopen op de markt. Door de gasten
werden tot nu toe de gebakken chocolademousse taart, tielles (kleine schelpjes) en geroosterde
ratatouille zeer gewaardeerd. Martine geniet erg van het maken van ijs in haar nieuwe ijsmachine
(vooral meloen-sorbetijs en chocolade-sorbetijs). We proberen steeds ergens anders te eten; op het
terras, naast het zwembad, in de tuin enz.
"Hemko heeft ons en passant een mini-wijncursus gegeven" Hemko heeft de smaak van de Rhonewijnen helemaal te pakken. De uitgebreide keus in de supermarkt is natuurlijk leuk, maar lokaal wijntjes
proeven nog leuker. Er liggen heel wat bekende wijndorpen binnen een straal van 20 kilometer
(Château-Neuf-du-Pape, Tavel, Gigondas, Vacqueras, Beaumes-de-Venise). Vanzelfsprekend schenken
we tijdens de table d'hôte alleen locale wijnen.
"Hemko jij schreeuwde tegen ons" We vinden onder andere het chambre d'hôte gebeuren eigenlijk nog
leuker vinden dan verwacht, omdat het veel minder formeel is dan we dachten. Het contact met de
gasten is heel erg spontaan. Hemko schroomt niet om af en toe "bij de hand te doen" of gasten een
beetje voor de gek te houden. De pesterijen over en weer zetten zich dus zelfs nog voort in het
gastenboek.
"Veelvuldig hebben we ons verblijf bij jullie afgelopen week door gesproken en ons beklag gedaan over
dat het toch echt te kort is geweest. Zelden komen wij als verwende consumenten zulke klantgerichte
en sociale uitbaters tegen zoals jullie. We hebben genoten van jullie gedrevenheid en passie voor zowel
het eten van Martine als de wijn van Hemco". Wat moeten we daar nu nog op zeggen...........
"Tot ziens" Tot ons plezier laten veel gasten ons weten dat zij, wanneer we tzt in de Loire-Atlanique
zitten, graag eens bij ons langskomen. We hebben al heel wat visitekaartjes en e-mailadressen gehad. Er
is zelfs al sprake van serieuze boekingen voor 2006 en 2007!

Gemiste kans
We hebben hoog bezoek gehad op de oprit van Villa de l'Arc. Een 12 meter lange aanhanger met een
zweefvliegtuig erop. Hemko kreeg het leuke aanbod ook een dagje mee te gaan om te vliegen. Helaas
helaas voor hem. Het waaide te hard en dus kon er niet gestart worden. Gelukkig mag hij in Nederland
nog een keer in de herkansing.
Overig nieuws met betrekking tot het leven in Villa de l'Arc
* We hebben natuurlijk ook weer wat promotie gedaan. In het tijdschrift Maison en France
(http://www.maisonenfrance.com) dat nu in de winkels ligt lees je, buiten Martine haar column, onze
eerste bevindingen, een leuke aanbieding om bij ons te overnachten en het verhaal hoe wij aan de naam
van onze site http://www.aucharmantlogis.com gekomen zijn.
* Tuinieren in het zuiden is leuk, omdat er weer heel andere dingen groeien en bloeien dan in
Nederland. Toen zelfs de tuinman niet wist hoe een bepaalde zeer smakelijke vrucht in de boom heette
hebben we het op internet nagevraagd. Ondertussen weten we dat het een mispel is. We hebben er
heerlijke chutney van gemaakt.
* Er hebben ondertussen al heel wat golfers in Villa de l'Arc gelogeerd. Langzaam aan wordt het echter
te warm en willen gasten alleen nog maar voor dag en dauw starten op de golfbaan. We hebben een
nieuwe leuke golfbaan in de buurt gevonden www.golf-pontroyal.com, dus tijd om ons te bezinnen op
een golfarrangement voor het najaar.
De komende 4 weken
Villa de l'Arc is de komende 4 weken in zijn geheel verhuurd. Wij moeten dan dus zelf weg en hebben
voor de eerste 2 weken een huisje gehuurd in de omgeving. Elke zaterdag komen we dan weer terug om
schoon te maken en op te ruimen en de gasten voor de volgende week te ontvangen. We zijn de
komende 4 weken telefonisch gewoon bereikbaar (het nummer is doorgeschakeld) en we proberen zo
vaak mogelijk even onze e-mails te bekijken. Na twee-en-een-halve maand bijna elke dag werken zal het
heel gek zijn ineens uit te kunnen slapen en een paar dagen vrij te zijn.

