
 

 

Bonjour,  

 

We hopen dat je het nieuwe jaar goed begonnen bent. Sinds we van onze kerstvakantie in 

Nederland terug zijn hebben we samen met onze buurman Stéphane heel erg hard gewerkt. 

Hierbij wat foto’s van de eerste resultaten en ons leven in januari 2007. 

 

  
Op het landje vlak bij ons huis zitten sinds we 

terug zijn bijna dagelijks hele groepen Ibissen. 

Soms wel meer dan 100 bij elkaar. Heel mooi om 

te zien. Wanneer ze overvliegen klinken ze net als 

ganzen. 

  

De zijkant van ons huis, zoals we destijds kochten. 

Een oude garage deur, 2 ramen die er heel lelijk 

ingezet waren en een afbrokkelende top. We 

hebben dus vanaf het begin de blauwe deur dicht 

gehouden. Nu vindt er binnen en buiten een ware 

metamorfose plaats, om er een ruime slaapkamer 

met een zithoek en een keukenblok van te maken.  

 

  
De hamer erin. Stéphane is niet te stoppen. Hier 

heeft hij zijn laarzen van het vissen nog aan. Hij is 

elke dag vroeg wakker. Gaat dan een kopje koffie 

drinken in zijn stamcafé, dat om 7 uur ’s morgens 

open gaat. Wanneer hij ziet dat we nog niet op zijn 

Hier zijn we druk bezig om de lange kant af te 

bikken, zodat er een nieuwe laag cement tegen aan 

kan, om de muur netjes af te werken. Een neef van 

Stéphane komt dit voor ons doen. 



gooit hij wat stenen tegen onze luiken of belt ons 

op onze mobiel, want hij wil heel graag om 8 uur 

beginnen op de dagen dat hij niet aan het vissen is.  

 

  
De zijkant is al klaar. We hebben een aantal wat 

grotere natuurstenen eruit laten steken. Het cement 

droogt nu. Daarna moet de muur nog wit geverfd 

worden. Een hele verbetering vinden we het. 

 

Gisteren hebben we de oude dakpannen van het 

dak afgehaald. De houten richels waar de 

dakpannen oplagen zijn meteen in stukjes gezaagd 

voor de openhaard. De dakpannen hebben we aan 

buurman Didier gegeven en daarom in zijn 

oesterbakken gedaan. Op de terugweg reed hij met 

de wagen deels de sloot in. We kregen dus zijn 

wagen wat modderig terug voor de volgende lading 

dakpannen. 

 

  
Het was gisteren heerlijk weer om buiten aan het 

werk te zijn. We hopen dat het weer blijft zoals 

voorspelt en dat het deze week niet zal regenen. 

Hemko en Stéphane druk in overleg. De spanten 

worden er opnieuw opgelegd. De muren zijn bijna 

een halve meter dik, dus de mannen kunnen 

makkelijk rondlopen. 

 



  

Vrachtwagens rijden af en aan om spullen te 

brengen. Gipsblokken, isolatie, dakpannen, 

planken, cement, lijm enzovoort. Deze week 

worden de tegels voor de vloeren en de badkamers 

gebracht. De verbouwing gaat tot nu toe veel 

sneller dan we ooit gedacht hadden. Geweldig! 

Ons erf is met de hoop zand, de aanhangwagen met 

puin, alle leveringen en al onze projecten waar we 

mee bezig zijn (2 kamers en een zwembad) een 

behoorlijke bouwput. Doordat we zo hoog zaten 

konden we gisteren voor het eerst vanaf het dak de 

zee zien. De blauwe streep aan de horizon. 

 

  
We hebben vorige week in de badplaats La Baule 

gekeken, toen Stéphane en zijn vrouw Christine 

daar aan het kokkels vissen waren.  

 

Ze harken de kokkels omhoog uit het zand en 

zeven ze dan, zodat ze alleen de verkoopbare 

maten overhouden. 



  
Ons andere project is een B&B kamer in de oude 

stal. Hier op de foto was Stéphane net klaar met 

het metselen van het raamkozijn. Hij had zijn 

spullen nog niet opgeruimd en schoongemaakt, of 

er rende een kat overheen en kon hij dus weer 

opnieuw beginnen. 

 

De elektrische leidingen en waterleidingen die 

aangelegd zijn toen wij in Nederland waren. 

Achterin zie je de afvoerpijpen van de a.s. 

badkamer. 

  
De levering van het beton voor de vloer. We 

hielden nog wat beton over. Dit hebben we 

gebruikt voor de vloer van onze buitenkeuken, die 

we in de toekomst in de hooischuur aan willen 

leggen.  

 

We hebben de houten spanten in de nieuwe kamer 

behandeld tegen ongedierte en vervolgens geverfd. 

Op de foto is ook het houten plafond al klaar.  



  

Hier wordt er op de foto nog druk gewerkt en zie 

je de badkamer in wording op de achtergrond, 

maar sinds gisteren zijn alle muren klaar en 

beginnen we a.s. woensdag met het tegelen van de 

badkamer. 

 

Ondertussen werd er ook druk gegraven aan het gat 

voor het zwembad en het terras. Wie goed kijkt ziet 

overigens nog een gat. Namelijk de twee bomen 

die met een november storm zijn omgewaaid. De 

kraan heeft ze er uitgehaald. 

 

 

De grote stronken hebben we bewaard voor onze 

openhaard en de rest verbrand. Het gaf een flinke 

rookpluim.  

 

We hebben inmiddels een flink gat geslagen in de 

houtvoorraad die de vorige eigenaren hadden laten 

liggen.  

 

We waren tot onze verrassing de tweede week van januari al helemaal volgeboekt voor juli en 

augustus. We gaan dus vrolijk verder met de kamers klaarmaken. Half maart wordt ons 

verwarmde zwembad gebouwd en in april gaan we weer open voor onze gasten.  

 

Hartelijke groeten uit Frankrijk, 

Hemko en Martine 


