Het is weer voorbij die mooie zomer,………..

Wij hebben ons weer prima vermaakt deze zomer. Hieronder een klein overzicht van onze
belevenissen deze zomer in de Vendee. We hebben nu al meer dan 100 boekingen gehad en er lijkt
nog geen einde aan te komen. Wellicht, omdat we een heel zonnige herfst hebben. Ook voor volgend
jaar komen er al veel aanvragen binnen. De voorjaarsvakantie volgend jaar is zelfs al helemaal
volgeboekt.

Lex, een van onze gasten, kwam met zijn eigen
vliegtuig en was zo aardig om ons uit te nodigen
voor een vlucht over ons huis.

In de lucht leek het net of we weer een hele
nieuwe wereld zagen. Heel veel verlaten
zoutpannen in de velden om ons heen, die je vanaf
de weg eigenlijk nooit kunt zien.

Overal stonden de buren naar ons te zwaaien. Hier Het begon net eb te worden, dus de eerste mensen
Sophie en Didier, die net bezig waren om de
kwamen al weer op de Gois. Meer luchtfoto´s zijn
laatste restjes van hun enorme verjaarsfeest de dag te zien op http://aucharmantlogis.com/foto-album-

er voor op te ruimen.

vliegtocht.htm

Natuurlijk hebben we weer heel wat kokkels op
de Gois gevist en lekker opgegeten. We zijn nu
bezig op de Gois om een creatieve foto te maken
voor onze Kerstgroet.

Vorige maand maakte onze buurjongen Willy
stretch foto´s voor op onze website. Deze foto’s
geven ons de mogelijkheid om op onze website
nog wat meer van onze kamers te laten zien. Meer
foto´s vind je oa op
http://aucharmantlogis.com/foto-album-lamaree.htm , maar

hierbij alvast een voorproefje van een gedeelte van onze nieuwe zomerkeuken. We hebben er een
bibliotheek in gemaakt en natuurlijk staat Hemko zijn flipperkast er ook. De blaadjes van de vier
druivenplanten beginnen nu inmiddels een beetje te verkleuren.

Ook wat onverwacht bezoek in onze
zomerkeuken. We zagen al eerder wandelende
takken in de tuin, maar deze klom vrolijk rond in

Wie goed kijkt ziet links op de foto afgeknaagde
maïsstengels (rechts de rand van onze tuin). Didier
de sluiswachter zette vallen voor de ijverige

de servieskast.

knagers.

En passant ving hij nog een aantal kikkers vanaf
het strandje in onze tuin. Toen hij begreep dat wij
er liever naar luisterden, dan ze eten zette hij ze
gelukkig weer terug.

Deze kikker maakte dagenlang werkelijk een
oorverdovend kabaal. Hij was echter zo klein dat
het even duurde voordat we hem gevonden
hadden.

We hebben tot ons plezier nog steeds profijt van
de oogst in en om de kas. Hier spit Jeremy de
pelpinda’s uit de grond.

Jeremy hielp ook samen met zijn broer Fabien de
appels uit de boom voor het huis plukken.

Het hout op de voorkant van onze schuur had,
sinds de aanleg in het voorjaar, al behoorlijk
gewerkt door de zon. Een deel van de planken

We hebben nu het hout op een andere manier
vastgetimmerd. Buurman Stephan ontbreekt op de
foto’s en ook bij ons tijdens de koffie, want hij is

hebben we er met hulp van Tony en
vakantievierende Jeroen er weer vanaf gehaald.

kokkels aan het vissen in Noord-Frankrijk. Deze
winter weer actiefoto’s met hem, want we gaan
dan onze douchecabines verbouwen.

Tussen twee boekingen door hebben we deze
zomer de leiding van de septictank omgelegd met
hulp van buurman Didier en zijn zware
gereedschap.

Maar ook tijd voor wat ontspanning. Tot ons
plezier kwamen weer heel wat familie en vrienden
langs dit jaar. Met Marina en Peter gingen we half
october een dagje fietsen op het eiland Yeu.

Zo’n 60 km bij ons vandaan vertrekt op 9
november a.s de Vendee-Globe weer. In totaal
zullen 30 solozeilers zonder tussenstop een reis
om de wereld maken. De start is eens in de 4 jaar.
Men verwacht rond de 800.000 bezoekers.

Het record staat nu op 87 dagen. Vanzelfsprekend
wordt er weer een nieuw record verwacht. Wij
gingen alvast even kijken in de haven. Elke avond
is er deze week een spectaculaire lichtshow.

Bij deze ben je weer helemaal op de hoogte. Martine maakte overigens ook weer een website
voor de Startpagina organisatie. Binnenkort is http://kookboeken.startpagina.nl in de lucht.
We gaan nu de komende tijd de tuin snoeien, de tuinmeubelen binnenzetten en de
groententuin winterklaar maken. Deze week ook nog wat stukwerk in de tuin. Binnenkort
komt de schoorsteenveger en gaat de openhaard weer aan. Heel wat gasten hebben boeken
voor ons achter gelaten. Nu hebben we lekker de tijd om die eens te lezen.
Hartelijke groeten,

Hemko en Martine
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