
 

 

Het leven heeft zijn gewone gang weer genomen, sinds onze berichten over de storm eind 

februari dit jaar. We zijn inmiddels beiden weer lekker bruin in ons gezicht. We hebben 

al prachtig weer gehad. Tot ons plezier boekten heel veel franse gasten bij ons dit 

voorjaar. We zijn ook druk aan het klussen geweest. Hierbij weer een klein overzicht van 

ons leven dit voorjaar. 

 

  
We hebben met veel plezier de kerstdagen in 

Nederland doorgebracht. Heel leuk om familie 

en vrienden weer te spreken. Bij thuiskomst 

konden we ons terrein niet op. Diverse buren 

hadden ons in de maling genomen. 

In en om het huis waren diverse grappen 

uitgehaald. Dat doet men hier soms wanneer 

mensen op vakantie gaan. In ons geval was het 

een wraakactie voor wat wij deze zomer 

hadden gedaan bij buurman Didier. 

  
Begin januari hebben we met Stephane en 

Christine bij ons thuis een Nieuwjaarsborrel 

(lees maaltijd) gedaan. Elk jaar zijn we met 

meer mensen. 

Hemko zijn vader is dit voorjaar bij ons op 

bezoek geweest met zijn vrouw Antoinette en 

tante Danny. Onder andere een gezellig dagje 

fietsen op het eiland Yeu gedaan.  

  



Zo zag ons huis er uit op de dag dat we de 

sleutel kregen. Nu bijna vier jaar later is er 

gelukkig heel wat veranderd. In februari 

kregen we nieuwe ramen en blauwe luiken. 

Heel binnenkort de laatste fase; namelijk het 

stukadoren van de scheidingsmuur met de 

buren.  

 

 
Eind februari werd ons rustige leven 

opgeschrikt door een zware storm (windstoten 

van 160 km per uur). Diverse dijken in onze 

nabije omgeving braken door, de haven liep 

onder water en in het zuiden van ons 

departement verdronken 51 mensen. We 

hebben heel veel geluk gehad. 

Er is gelukkig meteen actie genomen. Sinds de 

storm rijden dagelijks vrachtwagens af en aan 

langs ons huis, om de dijken achter ons op te 

hogen. De akkers achter ons huis zijn 

ingezaaid. Je kunt precies zien waar het 

zeewater geweest is, want daar groeit helemaal 

niets. 

  
Alleen, maar ook met hulp van groot en klein, 

hebben we nog weer het een en ander in en om 

het huis gedaan. Onder andere nieuw zand in 

de zandbak. 

Diverse muren zijn gestukadoord. Hier de 

onderlaag. Inmiddels is de muur mooi wit. 



 

 
Ook Stephane heeft weer geholpen. Samen 

met Didier deden we de onderlaag en met 

Stephane de afwerking van de muur van de 

studio La Maree. 

In twee kamers hebben we de douchecabines 

vervangen door een douchebak. Ook weer met 

Stephane natuurlijk.   

  
Op uitnodiging van de VVV zijn we vorige 

week naar het Park Puy du Fou geweest (in het 

NO van de Vendee). Een soort Efteling voor 

volwassenen.  

Prachtige, heel gevarieerde shows. Ooit door 

vrijwilligers gestart en nu het vierde meest 

bezochte park in Frankrijk.  

  

Hemko is verrukt. Volgend jaar start de Tour 

de France op de Passage du Gois. Wij zitten 

dus eerste rang.  

De officiële openingsspeeches etc zijn in 

Fromentine. Vervolgens gaat de tour via 

Noirmoutier naar de Passage du Gois, waar 

dan gestart gaat worden. 

 

Hartelijke groeten, 

 

 

Hemko en Martine 
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