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Confinement 
Terwijl de herfst zijn intrede doet zitten we voor de tweede keer in een Confinement. Een woord 
waar we voor de Covid epidemie nog nooit van gehoord hadden. 

Afgelopen winter waren we voor het eerst niet super druk en hadden we naast de nodige klussen de 
tijd om andere dingen te doen. In februari was het zulk mooi weer dat we spontaan een paar dagen 
naar de kust zijn geweest voor een korte vakantie 
met de honden.  Voordat we naar Frankrijk 
vertrokken hadden we het idee dat onze winters 
op die manier gedeeltelijk ingevuld zouden 
worden. Door al het klussen hebben we die keuze 
nooit gemaakt en dit voelde als een heerlijk 
cadeau! 

De Franse les pakten we ook weer op, maakten 
lange wandelingen met de honden en een 
weekend met de kinderen en aanhang  in Nederland stond ook op de agenda. Verder besteden we 
veel tijd aan onze sociale contacten. Net toen we bedacht hadden dat we wel heel veel gegeten 
hadden in de voorgaande periode en dat zo regelmatig alcohol nuttigen toch ook niet echt goed voor 
ons kon zijn ging alles op slot door het Confinement.  Slechts met een  verklaring op zak waar ook de 
vertrektijd op stond mocht je even de deur uit om boodschappen te doen. Als je zo op het platteland 
woont en er altijd genoeg te doen is valt zo’n tijdelijke opsluiting totaal niet zwaar. 

Het was wel een tegenvaller dat de klusweek niet door kon 
gaan. Naast het vele onverzette werk moesten we de 
gezelligheid en de saamhorigheid met elkaar missen.  In je 
eentje bomen omhalen zonder het gejoel van de 
medeklussers is veel minder leuk en een fikkie stoken zonder 
anderen maakt melancholisch. Gelukkig hadden we in deze 
tijd onze Nederlandse bijna buren als Nieuwe BFF’s . We aten 
twee keer in de week (illegaal) bij elkaar, deelden onze zorgen 
over annuleringen, vierden nieuwe boekingen en waren druk 
met het bedenken van het Coronaproof maken van de 
camping en de huisjes. Samen zaten we voor de TV om de 
toespraken van Macron te volgen. 

Wat waren we opgelucht toen 15 juni er groen licht gegeven 
werd en we gasten mochten gaan ontvangen. Uiteindelijk 
hebben we nog een goed, weliswaar wat korter seizoen 

gedraaid met meer Franse gasten dan anders en meer  last-minutes.  

Vandaag is alweer dag 21  van het tweede Confinement. Frankrijk is ook nu weer behoorlijk getroffen 
door het coronavirus maar inmiddels lijken we het hoogtepunt voorbij te zijn. Het wordt nog 
spannend of we voor 1 januari naar Nederland kunnen om Niek en Lynn te kunnen knuffelen voordat 
ze voor twee jaar naar Taiwan vertrekken. De vakantie met Laudi en Johnathan die voor eind 
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september gepland stond kon door de tweede golf helaas niet doorgaan. Vervelend, maar we 
realiseren ons ook dat we hier in een heel bevoorrechtte positie zitten met zoveel ruimte om ons 
heen en dingen om te doen.  

Ook dit jaar heeft de evaluatie van afgelopen seizoen 
de nodige nieuwe ideeën en inzichten opgeleverd. Na 
lang wikken en wegen hebben we besloten om met 
ingang van 2021 een “adult-only” Domaine te gaan 
worden. We kregen de afgelopen jaren steeds vaker 
het gevoel dat het "schuurde" tussen de doelgroep 
rustzoekers en gezinnen met kleine kinderen.  De 
natuurlijke drukte die kinderen met zich meebrengen 
werd soms als storend ervaren door de rustzoeker. 

Al lange tijd hadden we het gevoel hierin een keuze te 
moeten maken. Een lastige keuze omdat het betekende dat we sommige gezinnen die hier vaker 
kwamen niet meer konden ontvangen. Toch hebben we de balans door laten slaan naar het “adult-
only “concept. 

Dit besluit maakt dat er ook ruimte komt voor 
nieuwe ideeën. Zo denken we erover om hier 
kookworkshops onder leiding van deskundigen 
te gaan organiseren. De eerste contacten zijn 
al gelegd. 

Op ons wensenlijstje stond ook al enige tijd het 
renoveren van de Jardinerie. Wij vinden het de 
mooiste locatie van ons terrein en willen ook 
daar een volwaardig onderkomen hebben. 

We hebben er voor gekozen om de omtrek van 
het bestaande huisje te gebruiken zodat het 
overdekte buiten deel nu ook binnenruimte 

wordt. Het is een uitdagende klus. Eigenlijk is alles gesloopt behalve het dak. De bestaande dragende 
balken hebben we vervangen door nieuwe. Het hele 
huisje werd gelift door stempels en oude balken gingen 
eruit en nieuwe erin. In de nieuwe Jardinerie komt ook 
een toilet, douche en keuken en 2 schuifpuien zodat je 
van het mooie uitzicht kunt genieten. We vinden het 
allebei weer heel leuk om te doen. Soms kijk ik naar de 
enorme zooi die zo’n project met zich meebrengt en 
even slaat de paniek toe. Komt het allemaal wel weer 
goed? Tot nu toe blijkt steeds van wel en ik heb alle 
vertrouwen in Rien. We staan nu aan het begin van de 
opbouwfase. De bekisting voor de betonnen vloer is in 
de maak en de rioolbuis is op afschot ingegraven. Wie 
had kunnen denken dat we parttime bouwvakkers 
zouden worden? We hebben gelukkig ruim de tijd om de Jardinerie helemaal af te maken. 

http://www.cotedefumel.eu/
http://www.cotedefumel.eu/
http://www.cotedefumel.eu/
mailto:cotedefumel@cotedefumel.eu


     

  

Nieuwsbrief 6 
 

Valeilles, 22 november 2020                                                          Website: www.cotedefumel.eu   

     E-mail: cotedefumel@cotedefumel.eu   

Als dat klaar is hebben we nog wat verbeteringen op ons lijstje staan zoals het vergroten van het 
terras bij de voordeur en het verruimen van het terras bij de Tournesol. 

Nu maar hopen dat we komende zomer iedereen weer gewoon kunnen ontvangen! 

 

 

 

Tot slot wensen we iedereen 

Heel fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021. 

Un Joyeux Noël et une Bonne Année. 

 

 

 

 

Met hartelijke groet ! 
 
Rien en Saskia 
 
 

Van 24 april tot 9 mei is onze volgende klusweek gepland. 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. Er zijn nog plaatsen beschikbaar 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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