Ja; inderdaad we hebben de nacht van zaterdag op zondag een hele zware storm gehad en
nee wij hebben gelukkig geen schade. Echter, er zat wel een gat in de dijk achter ons huis en
in de haven is een echtpaar verdronken in hun camper. In het zuiden van de Vendee is het
nog veel erger. Zeker 51 mensen overleden en nog steeds vermisten.
Zo vlak aan de kust hebben we elke winter wel een paar keer flinke storm. Alles in de tuin
wat kan wegwaaien doen we in de herfst dan ook binnen. Ook vlak voor het weekend
hadden we ‘s nachts een storm met 110 km/uur. De dakpannen klapperden weer flink.

We wisten dat er ook zaterdagnacht een
zware storm zat aan te komen. Bovendien
is het net als in 1953 momenteel
springvloed. Echter, toen we ’s avonds
naar bed gingen was het heel zacht weer.
We hebben vreemd genoeg, net als veel
mensen om ons heen, heerlijk geslapen.

De volgende ochtend was het prima weer. Nergens
schade in en om het huis te zien. We trokken onze
wandelschoenen aan om op het strand een rondje te
gaan lopen. Echter, onze plannen veranderen al snel
toen we buurman Stephane tegenkwamen en we
hoorden dat zijn boot in de haven gezonken was.

We keken nog eens wat beter om ons heen
en zagen toen dat de weilanden vol met
water stonden. Bij Stephane zelfs tot in
zijn tuin. Ook begrepen we van hem dat
het hele haventerrein van Port du Bec was
ondergelopen.

Inmiddels zagen we ook een hele rits hijskranen aan
komen rijden en vrachtladingen keien. Wat bleek; er
zat een gat in de dijk bij ons achter het huis. Bij een
bevriende boer verderop zijn zeker 40ha onder
gelopen.

We zijn naar Port du Bec gereden en zagen Bovendien zijn vrijwel alle steigers kapot geslagen.
een complete chaos. Er lag een boot
midden in een akker en boten bovenop
steigers.

Rond 4 uur ’s nachts is het water over de
kade heen geslagen en de omliggende
oesterbedrijven in gelopen. Vanaf de
vroege ochtend hebben de oesterboeren
vanaf de weg lijdzaam toegekeken hoe
langzaam het waterpeil weer zakte toen het
eb werd en ze naar hun bedrijven toe
konden.

Het water stond bij Joel 1.80 m hoog. Natuurlijk
hebben we meteen onze mouwen opgestroopt en bij
hem en zijn vriend onze buurman Didier de rest van
de dag geholpen met opruimen en schoonmaken. Al
hun apparatuur is kapot en er is natuurlijk geen
stroom meer. Met modder tot achter onze oren
kwamen we ’s avonds weer thuis. Er zijn heel veel
foto’s gemaakt voor de verzekering. Inmiddels
probeert iedereen er zonder stroom het beste van te
maken tot de verzekering geweest is.

Het rook gisteren bij ons flink naar diesel. In vergelijking met de mensen in het zuiden van de
Het is Stephane gelukt om zijn boot uit het Vendee zijn we er heel erg goed vanaf gekomen. We

water te halen en zijn motor weer aan de
horen de vreselijkste verhalen.
gang te krijgen. Vanmorgen hebben we bij
vrienden, die nu in Engeland zijn, de
We hebben heel veel geluk gehad!!!
stenen uit het zwembad gehaald, die er met
de storm in gevallen waren.
Bedankt voor alle belangstelling! Maar geen zorgen, het gaat gelukkig goed bij ons.
Hartelijke groeten,
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