
Voor het eerst dit jaar weer een nieuwsbrief over ons franse leven aan de Vendeekust. We 

hebben al tijden overwegend heerlijk weer. Maanden lang liggen er dagelijks bergen zout 

in de zoutpannen aan onze weg. We genieten van de zomer. We trekken er veel op uit; 

met z’n tweeën of samen met vrienden uit de buurt; naar verjaarsfeesten en concerten. 

Natuurlijk vissen we ook bijna elke week kokkels met onze gasten op de Gois. Echter, het 

jaar begon wat stormachtig. 

 

 

 

 

In maart raasde er een storm over van 

130km/uur en woei de groentekas aan flarden. 

Ook een boom in de tuin ging om. 

  
Onze grote klusprojecten zijn al een tijdje 

achter de rug, maar af en toe maken we het 

nog weer een beetje mooier.  

De uitbouw aan ons huis heeft een nieuw dak 

gekregen en houtenspijlen aan de zijkanten. 

Ook twee badkamers hebben we aangepast.  

  
Onze studio La Maree heeft nu ook luiken. 

Onze buurjongen Willy schilderde alle 

buitenmuren opnieuw wit en alle luiken 

blauw. 

Buiten ons terrein hebben we nu een eigen 

parkeerplaats voor onze twee auto’s. Voor 

onze Clio  nog uit Nederland en de engelse 

auto die we dit voorjaar kregen van vrienden. 



  
In het voorjaar hadden we ook weer heel wat 

bezoek. Onder andere Simon, Martine haar 

broertje, die met Hemko en buurman Didier  

de zee op ging naar de oestervelden. Op de 

foto ijzeren tafels voor de oesterzakken. 

Ook Corstien, een van Martine haar zusjes, 

kwam met haar man Benno en de kinderen. Er 

werden heel wat tochtjes gedaan; naar de 

dierentuin, havens bij ons in de buurt en 

natuurlijk zijn er kokkels gevist. 

  
Babybillendoekjes verstopten dit voorjaar 

helaas onze septic tank.  Met weemoed 

dachten wij aan Nederland, waar niemand zich 

realiseert hoe plezierig eigenlijk openbare 

riolering is. 

Martine ging met een vissersboot de zee op, 

om een verhaal te schrijven over het vangen 

van inktvissen bij ons in de baai. Martine werd 

voor het eerst in haar leven behoorlijk zeeziek 

en voerde herhaaldelijk de vissen tijdens het 

interview, tot hilariteit van de bemanning. 

  



Op 8 mei werd Hemko 40 en had een ware 

invasie van zijn vriendengroep uit Hoorn. 

Tijd om even bij te praten en natuurlijk een 

rondje jeu de boules bij ons. 

  
Na een ouderwets late nacht verscheen toch 

iedereen weer in goede staat aan het ontbijt in 

onze zomerkeuken. 

Hoewel nieuw voor vrijwel iedereen ging het 

de mannen uit Hoorn goed af met het 

strandsurfen. 

  
Inmiddels is het alweer hoogseizoen voor ons. 

Het voorjaar hadden we vrijwel uitsluitend 

fransen gasten en nu vooral Nederlandse en  

Belgische gezinnen. Met veel plezier 

organiseren we in onze buitenkeuken een paar 

keer per week een table d’ hote. 

  
Door het mooie weer zijn nu dagelijks de 

zoutenoogsten in de zoutpannen bij ons in de 

weg te zien. 

Hemko genoot weer uitgebreid van de Tour de 

France. In 2011 start deze bij ons in de 

Vendee. Tijd om Mart S. uit te nodigen…. 

 

Met dank aan Robert, Wil, Wouter & Marguerite en Hans voor hun foto’s. 

 

Op onze website zijn onder andere weer de nieuwe vakantiefoto’s van onze gasten in 2009 te 

zien. Kijk eens op  http://aucharmantlogis.com/foto-album-gasten-2009.html Wie nog leuke 

foto’s van de vakantie bij ons heeft; aarzel niet en stuur ze op. 

http://aucharmantlogis.com/foto-album-gasten-2009.html


Nog 3 weken en dan verhuizen we na 3 maanden weer terug naar ons eigen huis. Tot eind 

september zitten we tot ons plezier al helemaal volgeboekt. Voor 2010 hebben we ook al een 

deel van de zomer vol zitten, meer dan vorig jaar rond deze tijd. We zijn blij dat we niet 

geraakt zijn door de economische crisis (hopelijk geldt dit ook voor jou).  

 

Nog een prettige zomer en hartelijke groeten uit een warme Vendee, 

 

Hemko en Martine 
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