
  

  

Langzaam maar zeker zwelt de storm aan, die de komst van de Tour de France te weeg 

brengt. Allereerst zagen wij racefietsen ter decoratie op de rotondes in het dorp 

verschijnen. Vervolgens werd het gemeentehuis volgeplakt met stickers en hingen er 

vlaggen in het dorp in de vorm van t-shirts. De dranghekken zijn inmiddels bij ons 

neergezet. We zijn benieuwd wat er nu weer komt…  

  

    
Sinds gisteren is o.a. onze locale politie-agent 

verwoedt bezig om met hooibalen iets te 

schrijven op het weiland aan de overkant. We 

zullen morgen op tv zien wat er nu precies 

staat.  

Bij ons op het nieuwe terrein staat sinds een 

paar weken een joekel van een racefiets. 

Promotie voor een fiets/wandeltocht later in 

juli, in het volgende dorp. Onze parkeerplaats 

komt dus al mooi van pas.  

  

    
Het heeft natuurlijk even geduurd voor ons 

nieuwe terrein bruikbaar was. Dit voorjaar 

hebben we het (luzerne)gras gemaaid en het 

deel doodgespoten waar de parkeerplaats 

moest komen.  

Alle bramen en andere rotzooi is weggehaald 

en verbrand. De gemeente Beauvoir-sur-Mer 

(mede eigenaar van de omliggende sloot) heeft 

voor ons een dam aangelegd.  

 



    
Buurman Didier heeft met zijn trekker de 

grond klaar gemaakt voor de groentetuin. We 

eten nu al heerlijk radijsjes, aardbeien en verse  

tuinkruiden. De tomaten, courgettes en 

meloenen komen er aan.  

We hebben onder de hele parkeerplaats 

worteldoek gelegd. Even een klus om deze in 

te graven, want door het droge weer was de 

kleigrond kneiter hard geworden.   

    
Martine’s ouders kwamen dit voorjaar op 

vakantie en hielpen ook een handje mee met 

het verdelen van het grind.  

Gelukkig was er ook tijd voor ontspanning, 

zoals een bezoek aan Planet sauvage (soort 

Safariepark Beekse Bergen) 

http://www.planetesauvage.com   
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In en om onze vakantiehuizen en kamers 

hebben we dit voorjaar de laatste klussen 

gedaan. We hebben o.a. de oude en gebarsten 

stucklaag van onze kamer le Sable gehaald.  

Even een klusje om de bovenste laag er af te 

bikken en de modder/cement tussen de stenen 

uit te hakken. Op deze foto zit de eerste nieuwe 

cement laag er al weer op. Als altijd met de 

onmisbare hulp van buurman Stephane.  

 

    
We hebben de natuurstenen op de linker hoek 

zichtbaar gelaten.  

Hemko had bedacht dat hij zijn verjaardag niet 

wilde vieren dit jaar. Toen hij ’s morgens de 

luiken open deed zag hij dat de buren daar 

anders over dachten…….  

    

Over en weer is er in ons buurtje de afgelopen 

tijd weer het nodige gegeten en gedronken. 

BBQ’s steekt men in Frankrijk heel vaak aan 

met echt hout (in dit geval druiventakken) ipv 

met houtskool.  

Afgelopen weekend was er ’s avonds weer de 

Foulees du Gois. Dit jaar een record aantal 

deelnemers aan deze race tegen het opkomende 

tij http://www.lesfouleesdugois.com/  
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We woonden 12 juni al weer 5 jaar in 

Beauvoir-sur-Mer. Sinds die tijd horen we al 

over een aller aller laatste stuk fietspad dat er 

bij ons gaat komen, die de hele kust van ons 

departement zal verbinden. Zo te zien is het 

binnenkort eindelijk zo ver en kunnen onze 

gasten op de fiets naar het strand.  

Nu is het wachten op de Tour de France 

morgen. Wij gaan kijken op de Passage zelf, 

waar de wielrenners ca 15 minuten zullen 

wachten voor een deel van de  

openingsceremonie. We zijn benieuwd hoe 

alles zal verlopen en naar de helikopter 

beelden van onze omgeving. Kijkt u ook mee?  

  

Hemko maakte een leuk filmpje van onze kamers en vakantiehuizen en zette het o.a. op 

youtube.com http://www.youtube.com/watch?v=EO5locg3vA0  

  

Martine schreef voor het blad Maison en France een artikel over de komst van de Tour de 

France in ons gehuchtje le Menitres. Zie pagina 18-19. Het blad ligt momenteel in de winkel.   

http://www.maisonenfrance.com/component/flippingbook/book/14-20114/11-mef-20114  

  

In onze nieuwsbrief aan het einde van het jaar doen wij verslag van de Tour de France, die we 

samen met Hemko zijn moeder en diverse bekenden uit Hoorn en zelfs een Zweedse 

vriendendelegatie van dichtbij zullen bekijken.   

  

Hemko brengt volgende week een bliksembezoek aan Nederland voor het verjaarsfeest van 

zijn 60 jaar jonge vader en een natuurlijk een broodje paling. Wij kijken met plezier uit naar 

de rest van de zomer. We hebben zelfs al diverse boekingen aangenomen voor de zomer van 

volgend jaar; dus wie graag wil komen, wees er op tijd bij.  

  

Bij deze een zonnige en plezierige zomer toegewenst!  

  

Hartelijke groeten,  

  

  

Hemko en Martine  

  

P.S. u kunt ons nu ook volgen op twitter http://www.twitter.com/aupassagedugois  

  
Au Passage du Gois - B&B et Gîtes  
Hemko Bruinsel & Martine Hoogschagen  
Le Ménitres, 85230 Beauvoir-sur-Mer, France  
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FR portable 06-66 17 67 36   
NL mobiel 06-444 32 403  
info@aucharmantlogis.com  www.aupassagedugois.com  

  


