In de Vendee is het in juli en augustus gemiddeld 25C en in de winter maanden
gemiddeld 11C. Wij hebben het dus niet zo koud (gehad) als in Nederland.
We hadden afgelopen winter en voorjaar veel meer gasten dan andere jaren, we zijn aan
het verbouwen geweest en ook nog op vakantie gegaan, dus de tijd is voorbij gevlogen.
Hierbij ons laatste nieuws.

Wanneer Hemko in de winter naar de bakker
gaat, heeft hij geen files, maar mooie
zonsopgangen.
Maar eerlijk is eerlijk; het heeft bij ons veel
geregend deze afgelopen winter.

In de zomer zie je ze hier bijna nooit, maar
elke winter strijken de heilige ibissen weer
vlak bij ons huis neer.

Op een gegeven moment liep de sloot bij ons
huis over. Wat bleek; volgens iemand legde
een buurman ooit een dam aan zonder buis
erin. Deze buurman beweerde echter dat het
kwam door verstopte buizen bij een andere
buurman. Wij wilden niet op het einde van de
discussie wachten en gingen zelf maar spitten.

Voor het eerst sinds 2006 zagen we een (mini)
laagje sneeuw bij ons op het erf. De kippen
schuilden onder het overdekt terras.

Haut-cuisine chef-kok Hemko bezig met het
kerstdiner voor Andrew & Janette (hij scheidt
de rode en groene M&M’s van de rest).

Haute-cuisine van Stéphane; kreeften op onze
open haard voor oud en nieuw. Erg lekker (de
M&M’s overigens ook).

In januari de start van het vervangen van het
dak van ons berghok door David (het aller
aller laatste grote project pfffffffffffffff).

Helaas natuurlijk net veel regen toen het dak
er af was. David kan alleen op zaterdag ivm
zijn werk, dus het was even een lange adem
en veel waterscheppen.

Maar er zit weer een waterdicht dak op. Het
achterraam is vorige week vervangen. Nu nog
het afwerken van de buitenmuren en de vloer.
Isolatie doen we in de herfst.

We zijn er ook op uit getrokken deze winter.
O.a. met Sandra Lont in februari lekker een
dagje gefietst op het eiland Yeu. Dit kasteel
stond model voor “Kuifje en de zwarte rots”.

Wanneer het springvloed is (=volle maan) dan
kriebelt het bij de fransen en komen er vaak
hele families kokkels vissen. Zelfs in de
winter. Steeds gezellig druk bij ons dan.

Na al dat werken even rust voor ons, om bij te
komen van de winterdrukte en op te laden
voor de zomerdrukte. Vorige week waren wij
weg in eigen land op het eiland Corsica.

We zijn inmiddels al weer even bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe zomer
seizoen. De tuin is gesnoeid, het gras weer
gemaaid, de groentetuin gespit, nog groter
kippenhok gemaakt etc. etc.

Ook alle tuinmeubelen staan al weer in de
tuin. Hemko is a.s. week een paar dagen naar
Nederland om met vrienden te barbecueën !?!
in Nijmegen. Wanneer hij terug komt gaat het
zwembad weer open.

Een paar dagen geleden nog een leuke
aanbieding gezien (kussens voor onze
tuinmeubelen). Het was een wonder dat we
zelf nog in de auto pasten.

De afgelopen dagen hadden we een
Nederlandse KNVB delegatie in Beauvoir voor
een 8 landen toernooi onder de 16 jaar.
Hemko heeft veel vertaalwerk gedaan.
http://www.knvb.nl/nieuws/27948/voorlopigeselectie-onder-16#.UVLapbzjRiU.

Hemko gaat als gezegd komende week naar Nederland. Martine gaat in juni naar een reünie
van haar lagere school. We hopen voor de feestdagen in december ook weer even naar
Nederland te komen, maar voor die tijd volgt onze najaars nieuwsbrief. De overige
nieuwsbrieven zijn te lezen op http://www.aupassagedugois.com/nederlands/over-ons/ of
volg Au-Passage-du-Gois-BB-atlantische-Loirestreek op Facebook.
Hartelijke groeten uit een zonnige Vendee,

Hemko en Martine
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