Bonjour,
Een berichtje uit Frankrijk. We sturen elk kwartaal onze familie en vrienden een e-mail met
foto’s over ons leven in Frankrijk. We wonen nu bijna 2 jaar in Beauvoir-sur-Mer. Vorige
winter hebben we alle kamers klaargemaakt en deze winter onze hooischuur. De vorige mails
zijn te lezen op https://aupassagedugois.fr/nieuwsbrieven-au-passage-du-gois/
Veel leesplezier en tot gauw, we hopen dat jullie al zin hebben in de vakantie.
Hemko & Martine

Hoewel het nu laagseizoen is voor ons hebben we er een drukke tijd op zitten. We zijn
onze hooischuur aan het verbouwen, tot onze verrassing hebben we vrijwel elk weekend
franse gasten en we hebben de tuin weer in orde gemaakt voor Pasen. We zien nu elke
dag het zwembad een graadje warmer worden, maar we hebben ook de nodige stormen
gehad. De Nederlandse boot die vastliep aan de kust lag maar 50 km bij ons vandaan….
Hemko heeft foto’s van de grootste storm gemaakt.

We hebben een aantal stormen gehad van
meer dan 100 km per uur. Hier het terras van
het restaurant bij de Passage. Het water sloeg
ook over de dijk vlak bij ons huis….

Vooral bij Port de Bec was deze storm
spectaculair om te zien. In januari hielp Hemko
Didier een keer met zo’n storm, toen het eb
was. Ze moesten 20 kg wegende zakken met
oesters vastmaken op zijn oesterbanken op de
Passage. De zakken waaiden Hemko (gekleed
in een echte zuidwester) gewoon uit zijn
handen. Stel je voor.

Toen de boot strandde in Les Sables d’Olonne
(50 km bij ons vandaan) was het springvloed;
dan is het water extra hoog wanneer het vloed
is, net als in Zeeland in 1953.

We gingen kijken met onze buren en Tony en
Nelly. Er was hooguit 15 meter tussen de boot
en de kade. Bijzonder om te zien. De dag er na
trokken ze de boot weer van het strand.

Na een storm voor ons de ultieme gelegenheid Stéphane zag dit losgeslagen kreeftenfuik in
om te strandjutten; op zoek naar leuke
Port du Bec drijven en nam hem voor ons mee.
decoratie in de tuin. Deze vlag geeft in zee de Er zat zelfs een krab in.
locatie van een garnalen- of kreeftenfuik aan,
maar staat nu bij ons in de tuin.

Gelukkig hadden we ook vaak mooi weer de
eerste maanden van 2008. We vervingen een
deel van de ijzeren golfplaten van de

Stéphane metselde het gat dicht waar vroeger
een deur zat. Wie goed kijkt ziet naast hem de
muur waar we de stuklaag vanaf haalden, zodat

hooischuur voor transparante platen. Tony,
die vakantiewoningen heeft in het volgende
dorp, hielp ons daarbij.

je de natuurstenen ziet waarmee de muren van
onze vakantiewoning gemetseld zijn.

Onze zomerkeuken wordt rustiek. Geen
keuken dus met MDF-kastjes van 60x60 cm,
maar gewoon door Stéphane gemetseld. De
koelkast en vriezer verstoppen we achter de
eikendeuren.

Hemko en Tony zijn nu bezig om rondom de
golfplaten weg te werken achter houten
planken. Het hout wordt in dezelfde stijl
getimmerd als de houten zoutschuren bij ons in
de buurt. Achter hun rug de trelis die over de
hele keuken gemaakt is en waarover we
druiven zullen laten groeien (vigne vierge).

Tevens gelegenheid voor een grote
schoonmaak. We hebben alle, gelukkig nu
lege, wespennesten eruit gehaald.

Martine heeft al het hout ontdaan van spinrag
en strootjes. Vervolgens is het hout 2 of 3 keer
behandeld tegen houtworm en termieten en
vervolgens donkerbruin gebeitst. Hier en daar
was er in het verleden teer op het hout
gesmeerd. Met de donkere beits ziet het er nu
weer egaal uit.

We zijn inmiddels al weer bezig met de
afwerking. De natuurstenen zijn weer
gevoegd. Martine heeft de keuken betegeld.

Hemko en Tony hebben nog wat meer
lichtinval gemaakt, aan de andere kant van de
schuur ter hoogte van de a.s. eethoek.

Eddy, de zestienjarige zoon van Stéphane,
helpt ons, net als vorig jaar, weer elke
zaterdag. Alle tuinmeubelen staan dus nu al
weer in de verf.

Stéphane kwam even helpen met zijn nieuwe
Quad, toen het ons niet lukte om een boom
eruit te trekken.

Ook nog tijd voor wat anders. We zijn met
Len en Lynn mee naar hun zuid-engelse huis
geweest.

Zij waren onze buren toen wij nog in St. Jean
de Monts woonden en op huizenjacht waren.

Ook even bij Stéphane gekeken, toen hij zijn
steiger in Port de Bec wat langer maakte. De
haven is een monument. Er mag geen ijzer of
beton gebruikt worden voor de steigers.

Onze auto begaf het helaas. Tijdens de
reparatie waren wij een week lang een rijdende
reclamezuil.

Af en toe ook even tijd om een boekje in de
zon te lezen.

Het hele jaar door kun je kokkels zoeken op de
Passage. Hier zijn we begin februari aan het
vissen met onze Bretonse vrienden.

Deze week liepen we gewoon zonder jas in onze zomerkleren rond, want het is 18C. Voor ons
een raar idee dat het dit weekend misschien gaat sneeuwen in Nederland. We hebben hier al
een heel zomers gevoel. De zoutboeren bij ons in de weg zijn hun zoutpannen ook al weer aan
het klaar maken voor de a.s. zomer. Over 3 weken begint ons seizoen echt (al hebben we al
wel veel franse weekendgasten gehad) en moet al het klussen klaar zijn. We zitten tot ons
plezier heel juni, juli en augustus al vol, maar wil je onze klussen komen bekijken; alleen eind
mei hebben we nog ruimte. Wanneer we helemaal klaar zijn (de voorkant van de hooischuur
moet volgende week nog vervangen worden), dan sturen we weer foto’s. Er staan al weer
nieuwe foto’s op onze site van onze gasten van 2008 http://www.aupassagedugois.com/fotoalbum.htm
Hartelijke groeten,
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