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La Rénovation 
Het wordt steeds gekker! Wie had 4 jaar geleden kunnen denken dat Saskia met een drilboor zou 
helpen om een betonnen vloer weg te halen of met een voorhamer een betonnen septic tank kapot 
zou slaan. Rien bedient apparaten zoals een graafmachine als een volleerd grondwerker, installeert 
geisers, legt elektrische leidingen aan.  

De afgelopen 4 jaar zijn we steeds bezig geweest met het 
opknappen van het terrein en de huisjes. Deze winter is ons 
eigen onderkomen  aan de beurt en pakken we het grof aan. 
De vloer tussen de kelder en woonkeuken gaan we vervangen 
en dat betekende een kleine verhuizing en heel veel 

breekwerk voordat er opgebouwd kon gaan worden. Als we nu mee zouden doen 
aan “Ik vertrek” dan was het een leuke uitzending  geworden.  

 
De eerste tegenslag zat in een oude betonnen septic tank met een stevig 
betonnen deksel erop, die al 20 jaar ongebruikt in de kelder stond. Het leek ons 
een goed idee om die tank weg te halen zodat we extra 
opbergruimte in de kelder zouden krijgen en, je raadt het al, 
die oude septic tank was nog vol! Het heen en weer lopen 
met volle emmers stront had vast leuke beelden opgeleverd, 
evenals de aanblik van de rotte plankenvloer na het 
wegbikken van de beton laag. 
 
Natuurlijk wijken we behoorlijk af van de aanvankelijke plannen want als je eenmaal bezig bent … 
blijkt de keuken- eetkamer toch wel heel mooi ruim te worden als een deel niet wordt ingenomen 
door de douche en wc … in de oude woonkamer slapen alleen de honden maar, dus daar kunnen we 

ook de badkamer maken … en laat er nu ook nog 
subsidie zitten op de aankoop van een 
warmtepomp. Zullen we dat dan ook maar meteen 
doen? Veel denk en rekenwerk, soms een beetje 
stress maar vooral ook heel leuk om te doen.  

Gelukkig durven we erop te rekenen dat we de beoogde verdiensten ook dit jaar wel gaan halen. Het 
afgelopen jaar hebben we weer prima gedraaid. De huisjes waren goed bezet met veel nieuwe en 
terugkerende gasten en ook de camping draait erg goed.   

Na 4 seizoenen begint er routine te ontstaan en worden we niet snel zenuwachtig van onverwachte 
of drukke  situaties en nog altijd beleven we enorm veel plezier aan wat we doen. We evalueren 
ieder jaar het zomerseizoen en passen ons beleid daarop aan. Na de zomer van 2017 concludeerden 
we dat 40 man aan tafel te veel is om met z’n tweeën te behappen. Ook al helpen gasten vaak mee 
en hebben we soms hulptroepen, het kleinschalige karakter gaat dan toch iets verloren. Het 

afgelopen seizoen hebben we bewust er voor 
gekozen om de table d’hôtes niet groter te laten 
worden dan 20 gasten aan tafel. Dat is ons heel 
goed bevallen. Daarnaast hebben we er ook voor 
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gekozen om  op de camping niet meer dan 7 plekken te bezetten. Dat kwam heel goed uit want zeker 
afgelopen zomer was het erg heet en was het zwembad populair en gelukkig niet te druk.  

We hebben ook het geluk dat er meer mensen zijn die zich erg thuis voelen op de Côte. Vrienden, 
familie maar ook veel gasten, die het leuk vinden 
om ons, al dan niet in de klusweken, te 
ondersteunen in het onderhoud en verbeteren van 
het terrein en de huisjes. Daarnaast zijn er altijd 
voldoende gegadigden die op huis en dieren willen 
passen als we er een weekje tussenuit willen.  

Zeer regelmatig zeggen we tegen elkaar dat we enorm bevoorrecht zijn dat we hier mogen wonen. 
We genieten van de mooie omgeving en voelen ons erg thuis. Zowel Rien als Saskia tennissen 2 keer 
in de week en Saskia gaat naar de gymnastiek in het naastgelegen dorp Anthé.  Groot voordeel 
daarvan is dat we overal voor worden uitgenodigd: het vieren van de jaarwisseling met dorpsgenoten 
en hun familie in de “salle de fête” (feestzaal), pétanque toernooi, wandelingen, de jaarlijkse 

jachtmaaltijd geserveerd door de jagers en andere activiteiten. 
Het bijzondere is dat eten bij al deze activiteiten een belangrijke 
rol speelt. Zelfs als je meehelpt om de rommel van het 
oudejaarsfeest op te ruimen wordt er daarbij weer geluncht 
door alle vrijwilligers en komt er een herhaling van het 7 
gangendiner van oudejaarsavond op tafel.  

 

Tot slot wensen we iedereen 

Heel fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019. 

Un Joyeux Noël et une Bonne Année. 

 

 

 

 

 
 
 

Van 26 april tot 4 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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