
Les Madiots

Nieuwsbrief 10,  oktober 2008

Voorwoord

Beste mensen,

Hierbij zend ik jullie de 10e
nieuwsbrief van ons mooie
terrein La Barrière en de
toekomstige gîte La Grange in
Les Madiots, te Durmignat in
Frankrijk in het bovenste puntje
van de Puy de Dôme.

Vaste lezers denken misschien;
Dat is lang geleden !
En zij hebben gelijk. Het is al
weer een jaar geleden, dat de
vorige nieuwsbrief verscheen.

Ruim een jaar waar in heel veel
is gebeurd en heel veel
kilometers zijn gemaakt omdat
ik sinds de vorige nieuwsbrief
in augustus 2007 maar liefst
14x op en neer naar onze stek
in Frankrijk ben gereden, om
vaart te zetten achter de bouw.

Daarover staat natuurlijk van
alles in deze nieuwsbrief en
ook in de eerst volgende
nieuwsbrief.

Aanvankelijk had ik een extra
lange nieuwsbrief van 7 in
plaats van de gebruikelijke 4
pagina’s geschreven.

Dat leidde door de grootte
ervan bij verzending tot
problemen. Daarom heb ik de
zaak in tweeën gehakt en
ontvangt u nu nieuwsbrief
nummer 10.

Binnenkort stuur ik u de andere
helft   van    mijn   ‘pennevrucht’
-hoe noem je zoiets tegen-
woordig met het gebruik van
het toetsenbord- in de vorm
van nieuwsbrief nummer 11.

Wij wensen u veel leesplezier.

Arthur Brink en Ina Mol.

Colofon:

Nieuwsbrief 10, jaargang 3, oktober 2008.

Deze nieuwsbrief wordt gezonden aan
familie, vrienden, kennissen, bekenden en
andere geïnteresseerden.

Mocht u op de ontvangst van de
toekomstige nieuwsbrieven van La Barrière
geen prijs stellen,  laat het me dan even
weten, zodat ik uw gegevens van de
verzendlijst kan verwijderen.

Nieuwsbrief gemist ? U kunt u altijd een
kopie- exemplaar opvragen.

La Barrière en La Grange zijn privé-bezit
van de fam. A. Brink te Wognum.

Het beheer en de exploitatie wordt
uitgevoerd onder de naam Abri Wognum.

Onze adresgegevens zijn:
Abri Wognum,
Postbus 55,
1687 ZH Wognum,  
E-mailadres:info@labarriere.nl
website: http://www.labarriere.nl
website: http://www.abriwognum.nl
Tel.     0 (031) 229 571852,
Fax     0 (031) 229 572631.
Mobiel 0 (031) 650 978045,
Postbank 2874568     t.n.v. Abri Wognum.

Wat is er gebeurd sinds
augustus 2007 ?

Veel, zoals wij al schreven in
het voorwoord.

De aandacht is daarbij vooral
uitgegaan naar de verbouwing
van de grange tot de gite “La
Grange” met de bedoeling dit
jaar een grote stap vooruit te
zetten.

Weliswaar zijn we nog niet zo
ver, dat we toe zijn aan de
afwerking, maar in de ruigbouw
is al veel tot stand gekomen.

De ondervorsten…

In september 2007 waren we
slechts één weekje in Les
Madiots en hebben we wat
meer tijd voor ons zelf
ingebouwd.

Wel heb ik toen nog de
ondervorsten waarover ik
schreef in nieuwsbrief 9, kunnen
aanbrengen onder de nok-
vorsten.

Zowaar in één dag gelukt, maar
wel een behoorlijk zware klus.

Ik had een lange ladder tegen
de pannen van het dak gelegd,
die steunde tegen een balkje,
dat ik op de steiger had
geschroefd.

Daar ga je dan naar boven met
twee touwen aan je koppel.



Eén, met daaraan een emmer
met de gereedschappen en
één, met daaraan de
ondervorsten, zodat je dat wat
je nodig hebt naar je toe kunt
hijsen.

Daar sta je dan met je kop in
de wind (boven waait het haast
altijd, mooi weer of niet) met
één voet op de bovenste sport
van de ladder, de andere er
een stuk naast tegen de
pannen aan.

Reikend zover als je kunt, om
eerst links naast je ladder 4
nokvorsten los te schroeven en
deze rechts naast je ladder op
de nok op elkaar te stapelen.

Toen was er ruimte om de
eerste ondervorst te monteren.

Vervolgens konden de nok-
vorsten weer worden aan-
gebracht en hetzelfde rechts
van de ladder kon worden
uitgevoerd.

Tja, dan moet je weer naar
beneden om de ladder en het
balkje te verplaatsen en het
spel zo 6x te herhalen.

Eigenlijk geen klus voor iemand
alleen, laat staan voor iemand
van mijn leeftijd. Maar, ze
zeggen dat je zo oud bent als
je je voelt, dus moet het
kunnen !

Met zere voeten en kuiten van
het constant staan op de
sporten van de ladder en tegen
het dak, was ik blij, dat die klus
er op zat. En dan had ik nog
mazzel, dat ik nooit verder naar
beneden hoefde dan tot op de
steiger, omdat Ina het transport
voor het deel van de grond tot
de steiger voor haar rekening
nam.

Dan smaken een wijntje en een
kaasje verdiend lekker !

Les Madiots
In het buurtschapje Les Madiots in
Durmignat staat aan de doorgaande
weg Le Chemin de la Bourse à
Villonne, La Grange, die tot vakantie-
woning  wordt verbouwd. Om de hoek
aan de Chemin Rural des Madiots à
Saute Loup ligt de ingang van ons
prachtige privé natuur terrein La
Barrière.
Ons landgoed ligt op 850 km vanaf
Utrecht op de grens van de Allier en
de Puy de dome, daar waar het zuiden
van Frankrijk begint.
U kunt het beschouwen als een
heerlijke rustige mini-camping voor
mensen die van rust, van de natuur en
van een beetje improviseren houden.
Het ligt verscholen in het landelijke
gebied en bestaat uit vlakke en steile
plateaus met opslag van bremstruiken
en bospercelen en grenst beneden
aan het altijd stromende riviertje La
Bouble.  De oppervlakte bedraagt ca.
16 ha.  Het adres is:
Fam. A. Brink
La Barrière/La GrangeLes Madiots
63700 Durmignat
Frankrijk

Kijk voor meer informatie op
www.labarriere.nl

De trip in oktober…

Ook de eerste helft van oktober
konden we nog twee weekjes
naar onze stek.

Ina mocht een tweede week
voor eigen rekening vrij nemen,
zodat we 2 in plaats van één
week konden gaan.

We hebben inpandig bovenop
de buitenmuren beton gestort
om zodoende een goede
aansluiting met het nieuwe dak
te verkrijgen. Dat was ook best
een zware klus.

Ook hebben we aan de
achterzijde van La Grange de
boeidelen en de dakgoot
aangebracht.

Daarbij ontvingen we goede
raad van Dick Le Grand.

Goede raad is duur….?

Het spreekwoord luidt dan wel
‘Goede raad is duur’, maar in dit
geval viel dat reuze mee.

Dat komt omdat Dick er plezier
in heeft gevraagd (en
ongevraagd)  adviezen te geven
en het zo leuk vindt als die
worden opgevolgd, dat dat
direkt weer tot nieuwe adviezen
leidt.

Zoiets geeft natuurlijk een band
en leidt tot vriendschap.

Nieuwe vrienden.

Dick en Marja Le Grand
hebben een huis vlakbij ons in
de buurt, wat ooit van Napoleon
is geweest.

Getuige de foto’s was het toen
hij het kocht een bouwval, maar
het is zo langzamerhand een
paradijsje geworden.

Dick heeft -zoals hij zelf zegt-
overal een beetje verstand van.

Dat beetje is op sommige
terreinen echter wel een
heleboel en dat komt natuurlijk
goed van pas.

Omdat het soms handig is een
handje extra te hebben bij het
werk, helpen we elkaar
incidenteel in tijd voor tijd.

Daardoor hebben we vaker
contact met elkaar en die
contacten zijn inmiddels
uitgegroeid tot een goede
vriendschap.

Denkend aan het spreekwoord
‘Beter een goede buur dan een
verre vriend’ zou ik willen
zeggen dat we aan Dick een
verre buur hebben die een
goede vriend is.



Maar ik dwaal af. Terug naar
het werk wat het afgelopen jaar
verzet werd.

10-17 februari 2008

Na in januari bij Dick geholpen
te hebben, heeft hij met zijn
vrouw Marja voor ons het kozijn
gemaakt voor de openslaande
deuren aan de voorzijde van de
Grange.

In februari  ben ik met Hans
Boots naar Frankrijk gereden.

Met Dick hebben we toen het
kozijn geplaatst en beton-
vloeren  gestort in La Grange.

Mijn oudste zoon Jeroen kwam
ook nog drie dagen naar ons
toe om zichzelf uit te putten bij
het betonnen en zodoende zijn
hoofd even leeg te werken.

Ygdrasil  Sijbekarspel

Een sprongetje van een kleine
1000 kilometer brengt ons van
Durmignat naar Sijbekarspel,
een dorpje slechts enkele
kilometers vanaf Wognum.
Daar staat een zorgboerderij,
met de naam Ygdrasil.

Mijn vriend Koos Zomerdijk (ex-
uitbater van het voormalige
café DaDa in Hoorn) is daar

nachtwacht.
Omdat er behoefte was aan
een inval-nachtwacht en Koos
mijn affiniteit kent met de mens
met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking, vroeg
hij mij of dat misschien wat
voor mij was.

Ook, -eerlijk is eerlijk- omdat
met de verdiensten in zo’n
nacht bijvoorbeeld toch weer
gauw 16 zakken cement
kunnen worden betaald, heb ik
daarop ja geantwoord.

Ygdrasil is onderdeel van
Breidablick in Midden Beemster,
behorend tot de Raphaël-
stichting. (zie: www.breidablick.nl)

In Ygdrasil wonen en werken
12 mensen in twee groepen.

Er is tevens plaats voor 4
mensen die dagopvang nodig
hebben.

Op Ygdrasil vinden klein-
schalige boerenactiviteiten
plaats, zoals de zorg voor
kippen, twee schapen, een
pony en konijnen.

Verder is er een moestuin, een
boomgaard voor groot- en
kleinfruit en een groot terrein
dat onderhouden moet worden.

De binnenwerkplaats bestaat
uit een kaarsenmakerij en een
fruitkeuken waar sappen en
jams gemaakt worden met fruit
uit eigen tuin.

Tussen mijn reizen naar
Frankrijk door werk ik daar dus
sinds 21 februari van tijd tot
tijd ’s nachts als invalkracht bij
ziekte en/of vakantie van Koos
of zijn collega.

Volgens de arbeidsovereen-
komst ben je als nachtwacht ‘de
verantwoordelijke voor de
instelling gedurende de nacht’.

Dat betekent in de praktijk,
afgezien van een beperkt aantal
zorghandelingen voornamelijk
waken over de nachtrust van de
bewoners en alert zijn op
eventueel onraad.

Bij mijn sollicitatiegesprek werd
mij medegedeeld, dat ik wel al
tijdens mijn eerste jaarcontract
zal worden ontslagen.

Dit, aangezien ik in januari a.s.
volgens mijn persoonlijke
leeftijds-telling voor de 7e keer
59 jaar oud wordt en daarmee
volgens de meer gebruikelijke
telmethode 65 jaar oud wordt.
(nee echt, niet 66, tel maar
mee: 59,60,61,62,63,64,65).

Ik vind dat eigenlijk wel jammer,
want ondanks dat ik nu ik dit
schrijf pas de 28e nacht draai
sinds mijn start op 21 februari
van dit jaar, voelt het al als een
stukje wat bij mij hoort.

Of ik daarna opnieuw kan
worden aangenomen is mij niet
bekend. Je zou denken van wel
als je hoort dat iedereen
voortaan maar langer moet
werken. Bovendien zal ik dan
voor de instelling goedkoper zijn
omdat geen AOW-premie meer
betaald hoeft te worden. We
zullen zien.

Welnu, ik was met mijn verslag
over Les Madiots in februari
2008, dus daar pak ik de draad
maar weer op.

2 - 9 Maart 2008

In deze week heeft de
aannemer met de mooie naam
Alain Gratian  het  vereiste
rioleringssysteem aangelegd.
Het bestaat uit een septic-tank
van 3000 liter met een overloop
naar een ca. 35 meter verderop
gelegen vloeiveldje van 25 m2.



Gratis vakantie ?
Zin in een gratis vakantie ?
Dat kan ! Kom bij ons op werk-
vakantie !
Slechts 4 halve dagen (of  2
hele dagen) per week werken
in ruil voor gratis verblijf en
warme maaltijd op de
werkdagen !
Bel ons op 0229 571852 of
0031 6 50 978 045
Kijk voor meer informatie op
www.labarriere.nl

30 maart – 5 april

Deze week ben ik met Willem
Viset naar Durmignat gereden.
We hebben wanden tussen de
keuken en de badkamer en het
toilet geplaatst en de afvoer-
leidingen t.b.v. de  riolering
aangelegd.   

12 – 20 april

In deze eerste vakantieweek dit
jaar van Ina, zijn we even
samen naar Les Madiots
geweest. Omdat we natuurlijk
ook het nodige onderhoud
moeten plegen aan en om het
mobil home, hebben we ons
daar deze week op
geconcentreerd.

Ina is weer druk in de weer
geweest met bosmaaier en
grasmaaier, maar ook met het
eenvoudige hand(en voet-)
gereedschap in de tuin.

Zelf heb ik rondom het mobil
home  opnieuw bestraat. Ook
hebben we een betonplaat
gestort op de plaats van het
zwembadje.

16 mei- 1 juni

Op 16 mei hebben  mijn
jongste zoon Maarten en zijn
vriendin Marga elkaar
huwelijkse trouw beloofd.

Dit gebeurde  ten overstaan
van Menno de Jong als
uitvoerend beambte tijdens een
plechtigheid in museum-
boerderij "de Anloup" in de
Zuidermeer.
(zie:http://www.museumdeanloup.nl/)

Tegelijkertijd hebben wij, (Ina
en Arthur) ons verloofd.

Daarna, zijn we met z’n vieren
naar Durmignat gereden,
zodat het pas getrouwde stel
op La Barrière hun intrek kon
nemen in de caravan om daar
de eerste twee van de zes
wittebroodsweken te vieren.

Uiteraard was het jonge stel
geheel vrijgesteld van
verplichte arbeid, maar toch is
er nog wel het één en ander
aan werk verricht.

In die periode hebben we de
afvoeren op de riolering  aan
kunnen sluiten omdat we uit
Nederland een bijzonder Y-stuk
hadden meegenomen.

Wel moest ik hiervoor het gat in
de buitenmuur van 60 cm dik
verbreden.
Gelukkig heb ik daarvoor een
gigantische  klopboormachine,
dus viel het uiteindelijk nog
mee. Nu konden we ook
provisorisch het toilet plaatsen
in  La Grange en kon het
toilettentje met chemisch toilet
worden ontmanteld.

We hebben beton gestort in de
gleuven t.b.v. de fundering van
de muurtjes voor het
toekomstige terras. Dat komt
een meter boven de grond door
het hoogteverschil van de voor-
en  achterkant van La Grange.

We zijn begonnen met in de
eerste ruïne naast de grange
bomen weg te zagen.

We hebben een verstopping in
de riolering van het toilet bij de
caravan opgeheven.

Kortom als je terug kijkt is er
ook in die 2 weken al met al
toch weer heel wat gebeurd.

21–27 juni 2008

In deze week ben ik nog even
alleen terug gegaan en heb de
5 muurtjes voor het terras tot
net even boven het niveau van
de grond gemetseld.

Daartussen in moet dan de
betonplaat worden gestort zodat
het welig tierende onkruid wordt
tegen gehouden.
Daarover meer in de volgende
nieuwsbrief.


