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Une vie encore plus confortable 
 

De laatste keer dat we wat van ons hebben laten horen, 
woonden we nog in de gîte in verband met onze 
drastische verbouwing. Dat is nu wel even anders… 

Het oude jaar eindigde met de stort van de  betonvloer. 
Geen golvende vloer meer, geen houtrot door vretende 
boktorren, houtworm of andere veelvraten. Een heerlijk 
idee. 

Helaas, als de vloer er is ben je er nog lang niet.  

Eerst moesten de gipsplaten geplaatst worden, gevuld, 
geschuurd, gevuld , geschuurd en nog maar eens 
bijgewerkt en geschuurd worden. Rien is een erg nette 
werker en dat is maar goed ook, want dan krijg je 
uiteindelijk prachtig mooie wanden en om die te verven, 
geeft veel voldoening.  

 

Ook het plafond kreeg een flinke beurt. Twintig balken moesten kaal gekrabd en daarna geverfd 
worden. Een enorme klus waarbij de moed me soms in de schoenen zonk. Doordat de vloer in 
verschillende fases werd aangelegd, hadden we gelukkig een aantal keren in het bouwproces een 
kleine pauze.  

Dan hadden we even de 
tijd om met de kinderen  
gezamenlijk wat af te 
spreken en om wat bij 
te komen.  

Dat was hard nodig 
want het is een 

behoorlijke aanslag op je lijf als je zoveel fysiek werk doet. Het gekreun ’s morgens bij het opstaan en 
de moeite om bij de eerste stappen uit je bed volledig in verticale stand te komen waren soms 
hilarisch.  

Al vroeg in de verbouwing kreeg Rien door het werken op zijn knieën  last  van een behoorlijk dikke 
knie. Op de MRI was te zien dat zijn kraakbeen aangetast en op een andere plek volledig verdwenen 
was. Het advies “rustig aan doen!” was natuurlijk moeilijk op te volgen. De verschillende 
behandelingen die volgden hebben tot nu toe helaas weinig effect gehad. 
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De opbouwfase hebben we als een hele leuke tijd ervaren. We hebben veel hulp gehad van vrienden 
uit Nederland en ook van vrienden hier in Frankrijk.  

Een klus wordt een stuk lichter als je er gezamenlijk mee 
aan de slag gaat en bovendien is het erg prettig voor Rien 
als er iemand meedenkt over technische vraagstukken 
want daarin is Saskia nou niet de perfecte partner. 

Superspannend vonden we het of we wel de juiste tegel, 
keuken, deuren enz hadden uitgekozen. 

Terugkijkend zijn we heel tevreden met alle keuzes die 
we gemaakt hebben. De keuken en de badkamer zijn super-                      
mooi  geworden en we genieten elke dag van het enorme                       
comfort dat aan 
het huis is 
toegevoegd.  

 

In tegenstelling tot sommige andere 
verhalen, zijn wij heel tevreden met de 
Franse aannemers waar we mee gewerkt 
hebben. Men hield zich keurig aan alle 
afspraken en leverden fantastisch werk af. 

 

Door de drukte met het huis hadden we weinig aan terreinonderhoud gedaan in de winterperiode. 
Gelukkig kwam er eind april nog een flinke klusploeg. Er werd o.a.  een nieuw toegangshek gemaakt 
van een oude boom, trappetjes , luiken en stellingen zijn gemaakt en de tuin heeft er nog nooit zo 
verzorgd uitgezien. 
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Naast de verbouwing van het huis hebben we afgelopen voorjaar ook de nodige verbeteringen rond 
het zwembad laten aanbrengen. Het terras is vernieuwd en de zitruimte rondom het zwembad is veel 
ruimer geworden. Heel prettig tijdens de behoorlijk warme dagen die we gehad hebben afgelopen 
zomer.   

Alle ervaringen van de afgelopen jaren maken dat we het nu goed te doen vinden met z’n tweeën. We 
zijn goed op elkaar ingespeeld en genieten enorm van de gezelligheid en van het zien dat men het naar 
zijn zin heeft. We zijn elke keer weer blij verrast dat er zoveel leuke mensen hier komen. 

 

 

We kijken dus terug op een heerlijk seizoen en eerlijk gezegd zijn we ook best trots op hoe alles er nu 
uitziet. We hebben alweer zin in het nieuwe seizoen…. 

… maar eerst nog het oude jaar afsluiten en 2020 goed beginnen. 

 

We wensen jullie hele gezellige feestdagen en een 

gezond en voorspoedig 2020 
 
 
 
Van 24 april tot 3 mei is onze volgende klusweek gepland, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Als 
je het leuk vindt om samen de mouwen op te stropen en te zagen, te hakken of andere klussen te 
doen, laat het ons weten. Je bent van harte welkom en wij zorgen natuurlijk voor kost en inwoning. 

Zin om mee te klussen? Meld je dan aan via cotedefumel@cotedefumel.eu 
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