
 

 

De winnaar is bekend! 

 

Op 12 juni 2011 wonen we al weer 5 jaar in de Vendee. Om dit te vieren meldden we in onze 

kerstgroet een verloting van een gratis vakantie onder onze de gasten. Het werd bij de trekking 

zelfs nog even spannend. In totaal hebben we 89 kerstgroeten ontvangen (57 uit Nederland, 25 

uit Frankrijk en 7 uit België). Onze dank aan alle deelnemers. Leuk zo veel reacties! We 

hebben alle kerstgroeten genummerd en vervolgens weer 89 oesterschelpen genummerd. De 

schelpen hebben we begraven in ons strandje in de tuin. Kokkelvissende buurman Stephane 

heeft vervolgens met zijn gereedschap gegraven in het zand. Hij haalde meer dan een schelp 

omhoog, maar uiteindelijk werd het nummer 12……..  

  
We hebben dinsdag bij de notaris getekend 

voor het stuk grond aan de overkant. In totaal 

1300 m2 (inclusief de sloten aan 3 kanten). 

We hebben natuurlijk meteen gekeken hoe de 

grond er uitzag (het landje heeft meer dan 25 

jaar braak gelegen). 

 

We willen een parkeerplaats aanleggen en een 

groentetuin. Twee juli, met de start van de 

Tour de France, komt de locale wielerclub er 

iets op zetten dat, naar zij hopen, de tv haalt. 

We zijn benieuwd. Nu eerst druk aan de slag 

om het gras te temmen en de bramenstruiken 

weg te halen. 

 



 

 

We zijn met Kerst voor het eerst in 5 jaar in 

Frankrijk gebleven. We waren uitgenodigd bij 

onze buren Stephane en Christine om Kerst 

met hun familie te vieren. Dit jaar ging men 

weer eens verkleed en wij dus ook. Hemko als 

biervat en Martine als non. 

 

We aten heel veel en erg lekker. Onder andere 

kreeften bereid op de openhaard (die alleen aan 

gaat met Kerst als de familie komt, dus eens in 

de 6 jaar….). Het aperitif was om acht uur ’s 

avonds en het hoofdgerecht kwam om half drie 

’s nachts op tafel!! 

  
We krijgen er concurrentie bij op de buurt. 

Stephane en Christine hebben binnenkort ook 

hun eigen vakantiewoning. Hemko hielp met 

klussen en maakte een website. 

http://www.auborddeleau.fr  

Martine heeft weer nieuwe recepten bij elkaar 

gezocht voor de table d’hôte in 2011. Er wordt 

dus nu druk getest. Ook van de restjes maakte 

ze weer wat. 

 

 

  

http://www.auborddeleau.fr/


Niet vergeten om op 2 juli de start van de Tour de France te kijken. Op 800 meter van ons 

huis! 

 

Hartelijke groeten, 

Hemko en Martine 
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