Onze klustijd zit er op, na maanden keihard werken. Met plezier sturen we je foto’s van het
eindresultaat, evenals wat foto’s van ons laatste nieuws en het begin van ons nieuwe seizoen.

Onze buurvrouw Christine schilderde een
prachtig reclamebord voor ons, met de Passage
du Gois er op. Buurman Stéphane completeerde
het geheel met wat drijvers van zijn visnetten.

De letters op het bord zijn gemaakt met mallen die ze
hier voor bootnamen gebruiken, zoals je bij deze
boot kunt zien. Het is overigens niet zomaar een
boot, maar onze a.s. boot. We kregen hem van
buurman Didier. Binnenkort gaan we hem
schoonmaken en verven en komt de boot in onze tuin
te liggen.

De vorige eigenaren zullen hun entree niet meer
terug kennen. Het ijzeren hek hebben we aan
buurman Didier gegeven en de rietenmat aan de
zijkant is ook verdwenen.

Er voor in de plaats kwamen mooie muren en een
blauw houten hek. De muren en de pilaren zijn
gedecoreerd met de mooie stenen die we in de tuin
vonden tijdens het uitgraven van het terras.

Alle rommel van de vorige eigenaren is
inmiddels ook weg uit de tuin. De druif die
helemaal verweven zat in een rek van
kippengaas hebben we er helemaal uitgeknipt.

Het was even een flinke klus om de druif te
bevrijden, maar nu hebben we wel een leuke
afscheiding in de tuin en het lijkt er op dat we heel
veel druiven zullen eten deze aankomende herfst.

Deze foto is in april genomen. Het klussen
binnen en buiten is inmiddels zo goed als klaar.
We hebben al veel meer gedaan dan we een jaar
geleden ooit gedacht hadden.

Ons eigen huis is nu binnen helemaal klaar. Alle
gastenkamers zijn af, er is een nieuwe keuken
gekomen en onze huiskamer is klaar. Wat nog rest is
het schilderen van de ramen aan de buitenkant. Onze
klus voor juni.

De meeste tijd hebben we echter de afgelopen maanden aan onze laatste twee vakantielocaties
besteed. We hebben nu een hele mooie gastenkamer in warme tinten met een aangename
zithoek, die we Le Sable (het zand) genoemd hebben. Voor wie wat langer bij ons wil verblijven
hebben we nu ook een gastenkamer met een zithoek en met een keuken erbij. Fransen noemen
dit een studio. We hebben deze locatie La Maree genoemd (het getij) en er nautische kleuren
gebruikt met bijpassende decoraties.

Deze winter is het dak van La Maree helemaal
We zijn heel trots op het eindresultaat. Ook wij
vervangen, zijn er nieuwe binnenmuren gezet en zullen er binnenkort een tijdje wonen, want de hele
is de elektriciteit helemaal opnieuw gedaan.
zomer hebben wij ons eigen huis verhuurd.

De vorige eigenaren zullen ook hier niets meer
terug herkennen. We hebben ons deze winter
verwarmd aan de schrootjes in de openhaard en
het zeil is vervangen door tegels. Ook het raam
is vervangen. We stuurden hier al eerder foto’s
van.

We hebben vier vakantielocaties. We hebben
daarom al onze (strip)boeken, tijdschriften en
DVD’s over deze locaties verdeeld en aan onze
gasten beschikbaar gesteld. Er is tot ons plezier al
veel gebruik van gemaakt.

De vorige eigenaren hadden in onze kamer Le
Sable al wel voor stroom, water en afvoer
gezorgd, maar al het verdere werk hebben wij
zelf gedaan.

Er kwamen nieuwe ramen en een deur, nieuwe
binnenmuren, een betonvloer, isolatie en een nieuw
plafond.

Wat bleef zijn de mooie houten spanten.

Af en toe vliegt er nog een verdwaalde vogel binnen
op zoek naar zijn oude plekje.

Op 28 april kwamen onze eerste gasten. We hebben nu aaneen gesloten boekingen tot eind september
in de vakantiewoning. Maar er zijn ook al reserveringen voor oktober. Een aantal mensen waren zo
teleurgesteld dat we de hele zomer al volgeboekt waren, dat zijn meteen maar reserveerden voor
volgend jaar. Het gaat dus heel goed met onze chambres d’hotes. Met name door de mogelijkheden
van internet. Tien jaar geleden zou het veel moeilijker geweest zijn om een dergelijk bedrijf op te
starten.

We hebben 30 april samen met onze gasten
natuurlijk ook een aan Konninginnedag gedaan.

Ook het zwembad is al uitvoerig getest. Hemko
heeft een aantal leuke dingen voor in het zwembad
gekocht. Om op te zitten, in te liggen, om op te
duiken, om mee te spelen en zelfs een heuse vis die
door het zwembad heen zwemt.

Deze winter heeft Martine ijverig gezocht naar
nieuwe recepten voor onze table d’hote en we
hebben al aardig wat keren gegeten met onze
gasten. Ook de locale oesters zijn na een
gezamenlijk bezoek met onze gasten aan de
haven uitgeprobeerd.

We hebben ook heel wat manden en harkjes
gekocht, zodat onze gasten bij laag water op zoek
kunnen gaan naar kokkels op de Passage du Gois.
Hier wordt er gesmuld van de eigen vangst. Fransen
eten kokkels rauw, maar bereidt als mossels zijn ze
ook heerlijk.

We hebben ook weer wat extra foto’s gezet op onze website. Je vindt deze bij
http://www.aupassagedugois.com/foto-album.htm.
We staan in de zojuist uitgekomen gids 100x logeren bij Nederlanders in Frankrijk
http://www.momedia.nl/overige-reisgidsen/100-x-logeren-en-kamperen-bij-nederlanders-infrankrijk.html en als het goed is, is er iets over ons te vinden in het maandblad Zin dat uitkomt
in juni http://www.zin.nl (Rinus bedankt ;-).
We hebben nu nog slechts een omvangrijk klusproject in het vooruitzicht en dat is het
opruimen, schoonmaken en verven van onze hooischuur. We zitten al vol met ideeën, dus
over een tijdje weer foto’s van de metamorfosen. Tot dan.
Hartelijke groeten,
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