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“L’automne” 
 

Ook de herfst heeft zich van haar beste kant laten zien. Ochtendnevels, prachtige wolkenluchten en 

nog steeds veel zon maken het leven mooi en aangenaam. Inmiddels zijn de meeste bladeren wel 

van de bomen gevallen maar gelukkig kan onze zitmaaier ook als bladblazer ingezet worden.  

Vorige week hebben we onze Franse stek even verlaten voor een bezoek aan Nederland. Niek hield 

een presentatie voor zijn afstuderen en dat wilden we niet missen. Hij is glansrijk geslaagd en wij zijn 

trotse ouders! Hij had een mooi tijdstip uitgekozen want we konden dit feestje  combineren met de 

verjaardag van Riens moeder die 85 werd. Daarnaast hebben we kunnen genieten van het weerzien 

met vrienden en familie. 

 

De laatste weken is het een stuk 

drukker rondom de anders zo rustige 

Côte de Fumel. We zijn omgeven 

door pruimenboomgaarden en dit is 

de tijd waarop de bomen gesnoeid 

moeten worden. Een behoorlijk 

arbeidsintensief karwei.  

De werkers (Fransen en Portugezen) 

staan op een soort rijdend platform 

en zagen en knippen zich een weg door de boomgaarden. Normaal zie je op de weg waar we over 

uitkijken alleen de buren en een hele enkele voorbijganger rijden. Nu is het ’s morgens en rond de 

middagpauze gewoon “druk” hier. We leveren zelf ook een bijdrage aan de drukte op onze landweg 

want nu het seizoen echt voorbij is voelen we ook meer de behoefte om te socializen.  

We zijn lid van de internationale club in Montaigu op zo’n 10 kilometer van hier. De club bestaat voor 

de helft uit Engelsen, een kwart uit Nederlanders en het andere kwart is fransoos. Er wordt van alles 

georganiseerd. Zo kan je er Zumba dansen, is er een naaiclubje, een filosofieclub, een bridgeclub, een 

tuinclub, tennisclub en noem maar op.  
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Wij zijn trouwe bezoekers van de Franse les 2 keer in de week en nemen deel aan de georganiseerde 

wandelingen. Op zaterdag is er een inloop en wordt er door veel mensen na een bezoek aan de 

markt een kopje koffie bij de club gedronken. Door deze activiteiten leer je in hele korte tijd veel 

mensen kennen. Het is allemaal heel ongedwongen en er worden makkelijk afspraken gemaakt om 

eens bij elkaar op bezoek te komen. Gevolg is dat we de afgelopen weken regelmatig eters over de 

vloer hebben gehad en ook bij anderen hele gezellige avonden hebben doorgebracht. Dit alles helpt 

enorm om ons hier thuis te voelen. 

Verreweg de meest tijd spenderen we nog aan 

allerlei klussen. De laatste week van oktober hebben 

we de al eerder aangekondigde klusweek gehad die 

bijna helemaal bestond uit gasten van het 

zomerseizoen. Zowel voor de gasten als voor ons was 

het spannend hoe dit zou verlopen. Nou, we kunnen 

zeggen, het heeft onze verwachtingen ruim 

overtroffen!  

De fruitbomen zijn gesnoeid en er zijn zeker 20 

kleinere maar ook grote bomen omgehaald. Er komt 

nu meer zon op de huisjes. Dat is goed tegen het 

vocht en de aanblik rondom het huis is een stuk  

lichter en ruimer geworden. 

 

Er is hard gewerkt, iedereen heeft spieren gevoeld 

die hij/zij lange tijd niet gevoeld had en het was ook 

nog eens gezellig. Aan het einde van de dag zaten we 

met een drankje aan de rand van een meestal enorm 

vuur waarin al het houtafval werd verbrand. Het 

weer zat de hele week enorm mee en één avond 

hebben we bij kaarslicht zelfs nog buiten 

gebarbecued.  

 

Van 23 tot 30 april 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 

 

Inmiddels zijn we weer met een wat groter nieuw project begonnen. Een van de huisjes, de Vannerie, 

had deels een erg laag plafond wat enigszins benauwd aandeed. Dit plafond en de 

wandbetimmeringen hebben we gesloopt, niet precies wetend wat we erboven en erachter aan 

zouden treffen. Het is gelukkig niet tegengevallen. De natuurstenen muren (murs en pierres) die 

tevoorschijn kwamen gaan we waar dat kan invoegen, de oude houten balken moeten behandeld 

worden tegen boktorren en andere houtvreters en onze slaapkamer zal weer bij de Vannerie 

getrokken worden (sorry, maar je moet hier geweest zijn om te begrijpen wat we bedoelen ). 
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De kerstdagen en oud- en nieuw hier in Frankrijk zullen anders worden dan we gewend zijn en we 

verheugen ons al op een vuurwerkloze jaarwisseling. Deze dagen denken we ook aan familie, 

vrienden en (ex) collega’s die in 2015 met ziekte en overlijden zijn geconfronteerd. Op zo’n moment 

is Nederland ver weg maar we zijn met ons hart daar wel aanwezig.  

Vanuit ons huis zien we vaak ‘s morgens een of meerdere reeën op ons terrein scharrelen, dat is 

altijd weer een prachtig gezicht. We prijzen ons gelukkig hier te mogen en kunnen wonen en ervaren 

elke dag weer als een cadeautje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

We wensen iedereen gezellige kerstdagen en een 

gezond, voorspoedig en gelukkig 2016 !  
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