Geen walvissen hier, maar wel bedrijvigheid op zee momenteel. Vandaag is het de hoogste springvloed voor de
Kerstdagen (coef. 104 om 11.24uur). Er is stress in ons buurtje, want het stormt behoorlijk (105km/uur) en er
moeten oesters van zee gehaald worden. Stephane heeft diverse oesterboeren beloofd palourdes
(venusschelpen) te leveren voor de feestdagen. Door de kou van de afgelopen dagen heeft hij nog lang niet
genoeg gevangen, want dan graven deze schelpen zich dieper in het zand en nu kon hij dus vandaag de zee niet
op.

Wij hadden deze herfst ook wat stress. Het was even
zoeken in alle dozen naar Hemko zijn pak en stropdas,
want die had hij al weer jaren niet meer aangehad.

Maar hij had er nu een goed reden voor. Ilse zijn zusje
trouwde met haar Shahram op 6 oktober en Hemko
was getuige. Binnenkort wordt hij bovendien Ome
Hemko.

We hebben sinds een paar weken een nieuw bord aan
de weg. Via vrienden gekregen van mensen die stopten
met hun B&B. Wie goed kijkt ziet dat onze kippen nu
vrolijk rondlopen op ons erf. Ze leggen nog steeds elke
dag 3 eieren.

We hebben eerlijk gezegd de afgelopen tijd prima weer
gehad, toen we in Nederland ijzige kou en sneeuw
zagen. Des al niet te min hebben we heerlijk voor onze
openhaard zitten lezen.

Vanwege haar blog op de site van de departementale
VVV http://www.vendee-toerisme.nl kreeg Martine
een kaartje voor de start van de Vendee Globe op 1011-12 (solozeilwedstrijd om de wereld van ca. 3
maanden).

De start was spectaculair om te zien, want de zee was
heel erg ruig die dag (Martine kon over de mensen
heen fotograferen zo scheef hing de boot). Golven van
2 a 3 meter hoog. De wedstrijd is real-time te volgen op
http://www.vendeeglobe.org

Het a.s. klusproject is nu het vervangen van het dak
van onze berging. Hemko kan er niet overal staan, dus
het moet tevens een fractie omhoog, maar dan komen
we weer tegen het dak van La Bergerie aan. Het wordt
dus nog even een uitdaging.

Nog een ander project voor begin volgend jaar is de
aanleg van een nieuwe septic tank. We hebben al
tijdelijk een deel van het hek en wat planten
weggehaald, zodat alle kranen etc er doorheen kunnen.
We hebben via David ook al zand en stenen. We
houden je op de hoogte. Tot volgend jaar!
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