
 

Met veel plezier kijken we terug op 2011 en hopen dat dit ook voor jou geldt. We sturen 

bij deze foto’s en onze belevenissen van de afgelopen 6 maanden. Onder andere verslag 

van de Tour de France, die op 800 meter van ons huis startte en onze plannen voor 2012.  

Ook informatie over onze nieuwe website en andere internet activiteiten.  

 

  
Onze vorige nieuwsbrief eindigde de dag voor 

de Tour de France. De wielrenners kwamen 

om 13.10 voorbij, maar de weg was al vanaf 

half 8 ’s morgens afgesloten, dus het was 

eigenlijk heel erg rustig bij ons. Wie goed 

kijkt, ziet een camperinvasie aan de horizon. 

 

Op 800 meter van ons huis, bij de Passage du 

Gois, was het wel heel wat drukker, want daar 

werd het officiële startsein gegeven. Wij 

werden er geïnterviewd voor radio 1.  

 

 
We hadden een paar heel gezellige dagen met 

onze gasten. Hemko zijn moeder en haar man 

kwamen ook langs, evenals vrienden uit 

Nederland. Magnus & Maria (Zweedse 

vrienden) en familie waren wel wat 

teleurgesteld na 2.300 km rijden, want alle 

Zweedse deelnemers vielen uit. 

 

Na het begin wilden we ook het einde zien, dus 

gingen we 3 weken later met een aantal buren 

naar de aankomst van de Tour de France in 

Parijs. Een gekkenhuis in vergelijking met de 

gemoedelijke drukte bij ons huis. We konden 

nu de teams wel goed zien, want bij ons was 

het peleton in 15 sec voorbij gereden. 

  



Onze winnaars van de gratis vakantie vanwege 

ons vijfjarig bestaan kwamen dit voorjaar. 

Komende zomer vieren we met diverse gasten 

dat zij alweer voor de vijfde keer komen. Heel 

leuk alle terugkerende gasten! 

 

Wij zijn Nederlanders in Frankrijk en noemen 

onszelf indien gevraagd “faux francais” (nep 

fransen). We hebben sinds dit voorjaar voor de 

hele lengte van ons huis mooie blauwe irissen 

staan. Maakt ons nog weer wat “franser”. 

 

 
Wij hebben dit jaar nog weer meer nachten 

verhuurd dan voorgaande jaren. Maar we 

hadden niet alleen gasten die reserveerden, 

maar ook onuitgenodigde, maar niet 

ongewenste gasten. Een uilenfamilie 

schreeuwde deze hele zomer elke nacht 

uitbundig. 

 

De buurmannen konden maar nooit begrijpen 

dat Hemko geen hengel had, de standaard 

uitrusting hier van elke zichzelf respecterende 

man. Sinds kort is Hemko ook de trotse 

bezitter van een hengel. Stephane leerde 

Hemko de kneepjes van het zeevissen. We aten 

al zelfgevangen zeebaars en makreel.  

  
Buurman Stephane heeft overigens (weer) een 

nieuwe hobby. Hij kocht een metaaldector. 

Ook onze nieuwe parkeerplaats is nauwgezet 

onderzocht, voordat het grind gestort werd. 

Stephane vond o.a. een munt uit de tijd van 

Napoleon III (1868). Leuk! 

 

We hebben sinds februari hard gewerkt aan 

onze nieuwe parkeerplaats aan de overkant van 

de weg. We zijn met de gemeente gezamenlijk 

eigenaar van de sloot, dus wij kochten de 

duiker en zij legden eind april de dam aan.  



  
Wij hebben al heel veel geoogst in het eerste 

jaar: meloenen, tomaten, komkommers, 

paprika’s, courgettes, aubergines, aardbeien, 

frambozen, prei, uien, artisjokken, rode bieten, 

radijsjes, tuinkruiden en citroengras. De 

sperziebonenoogst mislukte helaas en de 

boerenkool werd opgegeten door rupsen tot 

grote ergernis van Hemko, die er eigenlijk wel 

trek in had. 

 

Inmiddels zijn er boompjes geplant rondom de 

parkeerplaats en de groentetuin. Vorige week 

werd de laatste hand gelegd aan de afwerking 

van de waterput. Nu komt er nog een hek 

rondom de groentetuin tegen de hazen. We 

twijfelen nog over een kippenren vanwege de 

vossen. 

 

  
Met de nieuwe parkeerplaats hadden we vanaf 

mei meteen heel veel meer ruimte op ons erf 

en konden we de tuin bij ons vakantiehuis La 

Plage afsluiten. We hebben ook een rij bomen 

geplant voor nog wat meer privacy. 

Voor de fietsverhuur hebben we nu, met hulp 

van Martine haar ouders, een apart fietsenhok 

gemaakt. Deze winter worden er nog wat meer 

bomen en struiken geplant op onze voormalige 

parkeerplaats. 

 

  
We hebben overigens niet alleen geklust, maar 

ook leuke dingen gedaan. O.a. een rondje 

wijnproeven in onze omgeving. 

In Bretagne zijn we naar het verjaarsfeest 

geweest van de moeder van het gezin waar 

Martine al weer meer dan 25 jaar geleden een 

soort au pair is geweest. 

 



  
We kregen dit jaar ook weer heel wat bezoek 

van familie en vrienden. Martine haar ouders 

en broer en zus zijn geweest, evenals Hemko 

zijn moeder (op de foto tijdens tv opnames 

voor de Avondetappe tijdens de Tour de 

France) en Hemko zijn zus. Hemko deed een 

kort vakantie met zijn vader. 

 

Voor een niet nader te noemen mijlpaal van 

Hemko zijn vader is Hemko deze zomer ook 

even in Nederland geweest en sprak heel wat 

oude bekenden. Voor volgend jaar heeft 

Hemko de Hoornse lappendag weer in de 

planning staan.  

 

  
Hemko heeft heel erg hard gewerkt aan onze 

website die nu omgezet is in Wordpress. Onze 

vorige site was inmiddels 5 jaar oud. We zijn 

nu weer helemaal van deze tijd; klaar voor 

smartphones en met integratie in de site van 

diverse beoordelingssites, twitter en facebook. 

We zijn zelfs een blog gestart. 

 

Ons project voor januari is het vervangen van 

het dak van onze bergruimte, die daarmee 

langzaam in woonruimte gaat veranderen. In 

theorie (eindelijk!!!) ons laatste grote 

klusproject. Meer foto’s in onze volgende 

nieuwsbrief. 

 

Op onze vernieuwde website (72 Nederlandstalige pagina’s) niet alleen extra features, maar 

ook nieuwe pagina’s over Pornic en Ile d’Yeu en heel veel nieuwe foto’s (meer dan 500 foto’s 

op de site). Kijk eens wanneer je tijd hebt http://www.aupassagedugois.com/nederlands/ of 

kom gewoon weer eens langs. We hebben nog een piep klein beetje ruimte in het begin en 

einde van de zomervakantie. De meivakantie (1e week mei) zitten we vol, maar verder is er in 

mei en juni nog ruimte. 

 

We gaan met onze tijd mee, dus we zijn sinds 2011 ook te bereiken op, dan wel lees je over 

ons op: 

 

Twitter http://twitter.com/AuPassageduGois 

Facebook http://www.facebook.com/pages/Au-Passage-du-Gois-BB-atlantische-

Loirestreek/306725809352428 (Deze pagina is nieuw en nu alleen Nederlands; je bent van 

harte welkom als fan!) 

Goole+ Au Passage du Gois Beauvoir sur Mer 

http://www.aupassagedugois.com/nederlands/
http://twitter.com/AuPassageduGois
http://www.facebook.com/pages/Au-Passage-du-Gois-BB-atlantische-Loirestreek/306725809352428
http://www.facebook.com/pages/Au-Passage-du-Gois-BB-atlantische-Loirestreek/306725809352428


Blog http://www.aupassagedugois.com/nederlands/blog/ 

 

Heel veel plezier toegewenst met alle december festiviteiten, 

evenals een leuk en voorspoedig 2012!!!!!!!!!! 
 

Hartelijke groeten, 

 

 

Hemko en Martine 

 
Au Passage du Gois - B&B et Gîtes 

Hemko Bruinsel & Martine Hoogschagen 

Le Ménitres, 85230 Beauvoir-sur-Mer, France 

FR portable 06-66 17 67 36  

NL mobiel 06-444 32 403 

info@aucharmantlogis.com  http://www.aupassagedugois.com/nederlands/  
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