Les Madiots
Nieuwsbrief 11, oktober 2008
Voorwoord

7-20 juli 2008

Beste mensen,

Geen Polen maar Tsjechen.

Hierbij zend ik jullie de 11e
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.

Deze zomer hebben wij
gedurende 2 weken assistentie
gehad van 2 Tsjechische jonge
mannen.

Zoals u in nieuwsbrief 10 kon
lezen is dit eigenlijk het vervolg
daarop.
Graag wijzen we u op de twee
nieuwe websites van ABRI
Assurantiën Wognum en La
Barrière.
Ook de mogelijkheid
tot
aankoop van een bouwterrein
met een werkelijke uniek
uitzicht willen we u niet
onthouden.
En eveneens vragen wij uw
aandacht voor de verkoop van
een prachtig woonhuis in
Midwoud.
In Nieuwsbrief 10 deden wij u
verslag van de trips tot en met
juni 2008.
Allereerst pak ik daar de draad
weer op.
Wij wensen u wederom veel
leesplezier.
Arthur Brink en Ina Mol.

Zij waren op werkvakantie eerst
naar Engeland gegaan.
Daar was het levensonderhoud
zo duur dat ze uit waren
geweken naar Nederland.
Ze lagen te slapen in het
Vondelpark en kwamen met
iemand in contact die een
vriend had, die tijdelijk werk
voor ze had.
In diens vakantieperiode van 2
weken zijn deze mannen met
ons naar Frankrijk gereden om
daar full-time te werken tegen
“kost en inwoning” en een
bedrag per week. Het waren
harde werkers.
Door het gewicht van de weg
rondom het mobil home en het
gewicht van de tractor van de
boer die jaarlijks komt maaien
was de drainageslang die het
rioolwater van het Mobil Home
afvoert dicht gedrukt, waardoor
problemen waren ontstaan.
Die slangen heb ik met de
graafmachine op mijn tractortje
opgegraven.
Ze werden vervangen door
harde buis waarin zaagsneden
zijn gemaakt.

Daarna zijn we bij La Grange
aan de slag gegaan.
Er is beton gestort tussen de
muurtjes voor het aan te leggen
terras.
Dat was zwaar werk tijdens heel
mooi weer.
Je zou denken dat ze dan ’s
avonds rustig aan zouden doen,
maar dat was meestal niet het
geval.

Hobby……
Op een avond hadden we
gebarbecued op het rooster van
de barbecue bovenop de
vuurkorf
omdat
ik
geen
houtskool in voorraad had.
Na het eten gingen we verder
met vuurtje stoken.
Omdat er enkele stukken hout
gekloofd moesten worden had
ik een bijltje bij de korf liggen.
Geheel onverwacht deelden de
mannen ons mee dat ze weg
gingen voor hobby en renden
op blote voeten met het bijltje
over het terrein naar beneden.

Pakweg een half uur later
kwamen ze terug over de weg
en het grintpad met een boom
op hun schouders. Die werd
ontdaan van de zijtakken en in
stukken gezaagd
met een
bomenzaag die ze uit
het
schuurtje hadden gepakt.

Na het beton storten heb ik de
tsjechen als afscheiding van
het terras een muurtje laten
metselen die over gaat in de
ruïne die we bloot hadden
gelegd.

Hij vroeg me hoe groot dat
schuurtje dan wel moest zijn.

Ik zei tegen ze, dat ik ook een
kettingzaag had, maar dat was
niet nodig, want dat was zonde
van de benzine !

Toen ik antwoordde dat dat ca.
12 m2 was, ging hij daar zonder
problemen mee akkoord !!

Deze
muur
moet
de
achterwand worden van de op
het
terras
te
bouwen
buitenkeuken.
Later die week zijn ze nog een
keer het bos in gegaan en
kwamen ze terug met op elke
schouder een boom om de
hout voorraad wat aan te
vullen.
In deze periode hadden we ook
gasten. De eerste week was
Jeroen er met zijn gevolg. De
kids sliepen in het Mobil Home.
Dat betekende voor opa Arthur
en Ina wel, dat de dag soms al
voor zessen begon.

In de tweede week waren Philip
en Anita weer bij ons te gast
met de hondjes Jacky en
Rocky. Jacky had het dit jaar
erg druk met het graven naar
de veldmuizen.

Dus ben ik naar de bakker
gereden om gebak te halen,
want dit moest wel even gevierd
worden. Na de koffie met gebak
was het:” hup mannen, door
metselen tot de blokken op zijn
!!”

Een nieuw schuurtje
Nu heb ik in Frankrijk natuurlijk
ruimte zat op ons terrein van
ca. 16 Ha., maar aan
schuurruimte heb ik chronisch
gebrek. Ik wilde dus heel graag
op de oude ruïne ook een
schuurtje bouwen.
Dat schuurtje is erg belangrijk,
omdat daarin de grove bouwmaterialen en gereedschappen
kunnen worden opgeborgen.
Dan kan er in La Grange verder
gewerkt kan worden aan de
metamorfose van schuur naar
vakantiewoning.

Jeroen en zijn vriendin sliepen
in een tentje als proef voor een
later weekend in september op
Texel.

Als hij mijn naam uitsprak, of
zeg maar bijna uitschreeuwde,
spuugde hij bijkans over tafel.
Die situatie is sterk verbeterd,
nadat ik alle verzekeringen bij
zijn kantoor had ondergebracht.

Daarom ben ik naar de
burgemeester gegaan om hem
te vertellen, dat ik een muur
had gebouwd als afscheiding
van het terras en om te vragen
of ik daar tegenaan een
schuurtje mocht bouwen.
Trouwe lezers weten, dat de
burgemeester in het begin van
ons verblijf in Durmignat niet
bepaald tot onze vriendengroep gerekend kon worden.

Tot zover waren ze gekomen.
Aanvankelijk was het de
bedoeling, dat Irka en Pieter
ook weer met ons mee terug
zouden rijden naar Nederland.
Direct na aankomst in Frankrijk
bleek echter, dat ze na de twee
weken verblijf bij ons, per eerste
gelegenheid terug wilden en
moesten naar Tsjechië om
zaken te regelen, die geen
verder uitstel konden lijden. Ze
smeekten ons voor hen een
ticket voor de bus naar Tsjechië
te regelen.
Dat hebben we gedaan en ’s
Zaterdags hebben we de
mannen in Parijs uit de auto
gezet bij het station van de
euroliner (bus) naar Praag.

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.

27 juli-1 augustus 2008
In deze week ben ik weer met
Willem naar Frankrijk gereisd.
We hebben we het schuurtje
verder opgemetseld, spanten
gemaakt en opgebouwd en
dakplaten aangebracht.

14 –28 augustus
Twee weken later ben ik er
weer
heen
gegaan
met
Chantelle.

Omdat de graafmachine nog op
de tractor zat, hebben we in de
eerste week de electraleiding
die van de grange naar La
Barrière loopt over het grasveld
ingegraven.
De eerste 75 mtr. ligt nu dus
netjes ondergronds.
Voor mij betekent dat, dat ik in
voor- en najaar niet meer met
50 mtr kabel hoef te sjouwen
om die af en op te rollen.
De volgende 150 meter moet
ook nog, maar die hangt tussen
de bomen en ligt niet in de
weg, dus dat komt volgend jaar
wel.
Daarna hebben we voor het
schuurtje een kozijn met
deuren gemaakt en topgevels
en deze in het schuurtje
geplaatst.
Ook hebben we het plaatsje
voor het schuurtje zoveel
mogelijk stenenvrij gemaakt.
Omdat er in het schuurtje wel
zo’n 30 cm. beton zou moeten
worden gestort, hebben we alle
stenen
in
het
schuurtje
gedumpt.

15 – 28 september
Deze 2 weken zijn wij (Arthur
en Ina) lekker met z’n tweetjes
geweest. Omdat we persé het
schuurtje af wilden hebben is er
van vakantie niet veel gekomen. We hebben over de
stenen in het schuurtje eerst
een werkvloertje gestort en
later de echte betonvloer.
Op het dak moesten eerst de
panlatten worden aangebracht.
Daarna hebben we de antieke
pannetjes, zo groot als leitjes,
die op de achterkant van La
Grange lagen op het dak
gelegd. We hebben boeidelen
gemaakt en het schuurtje
(helemaal) in de grondverf
gezet.

Nieuwe websites voor ABRI
Assurantiën Wognum en La
Barrière.
Met trots wijzen wij u op onze
geheel vernieuwde websites:
www.abriwognum.nl
www.labarriere.nl
Op de site www.abriwognum.nl
van ABRI Assurantiën Wognum
vindt
u
informatie
over
verzekeringen
hypotheken,
financieringen en
onroerend
goed.
De nieuwe site van La Barrière
www.labarriere.nl
is zakelijker
opgezet dan de oude site, maar
het oude karakter is deels
bewaard gebleven onder de
kop: Vrienden van les Madiots.
Dit deel zullen we in de
komende winter actualiseren
met
nieuw
fotoen
filmmateriaal.
Wij nodigen u van harte uit de
sites te bezoeken en uw
reacties er op zijn zeer welkom.

Bouwkavels te koop
Wij realiseren een tweetal
bouwkavels voor ongelofelijk
lage prijzen op een werkelijk
schitterende locatie.
Hierop kan een bungalow naar
keuze worden gebouwd.
De grootte van de kavel kan
aan de wens van de koper
worden aangepast.

Wij gaan echter uit van een
kavel van 3000 m2.
De prijs hiervoor bedraagt
slechts € 25.000,= !!.

• op minder dan 75 km
afstand van attractieparken,
skimogelijkheden en thermale
bronnen

Hieronder ziet u een foto van
het uitzicht aan de achterzijde
van de kavel op het zuiden en
een impressie van een te
bouwen bungalow.

• en al vanaf 125.000,= euro
v.o.n. (afhankelijk van type
bungalow) uw eigendom !!
Geïnteresseerd ? Laat het ons
weten op: info@abriwognum.nl
en wij nemen contact met u op
om u nader te informeren.
BOEK NU UW VOORDELIGE
VAKANTIE voor 2009 !
Op ons prachtige terrein
La
Barrière kunt u goedkoop op
vakantie !
U vindt bij ons u geen luxe, geen
lawaai, maar wel rust, ruimte en
een prachtige natuur.
Roofvogels
cirkelen
op
de
thermiek op zoek naar een muisje.
Met wat geluk ziet u in de vroege
morgen een ree lopen of heel
misschien zelfs wel een vosje !

Wij bieden u:
• een nieuw gebouwd mooi
vrijstaand huis van alle
moderne gemakken voorzien,
met inspraak-mogelijkheid over
de indeling ervan in een mooie
omgeving (Puy de
Dôme/Allier).
• een ruim stuk grond van ca.
3000 m2 met fabelachtig
uitzicht
• in een gebied waar het
lekker weer is maar niet te heet
(meestal 5 gr. warmer dan in
Ned.)
• op 5 km. afstand van
recreatiemogelijkheid aan een
Plan d'eau
• op één dag aan te rijden
vanuit Nederland (830 km.
vanaf Utrecht)
• buiten het dorp Durmignat,
maar dichtbij St.Eloy les Mines
(10km)
• aan een verharde weg
zodat u ook 's winters geen
pruttige landweggetjes heeft

Woonhuis te koop

Deze echt schitterende
‘2
onder 1 kap’-woning met 4
slaapkamers
en
een
woonkamer van maar liefst 63
m2, gelegen aan de Minnewei
24
te
Midwoud
wordt
aangeboden
tegen
een
verkoopprijs ver onder de
werkelijke waarde.
De vraagprijs bedraagt
slechts € 315.000,= k.k.

Onze tarieven zijn niet verhoogd,
dus kunt nog steeds voordelig van
een fijne vakantie genieten.
zie voor onze tarieven:
http://www.labarriere.nl/tarieven.ht
ml
Gratis op vakantie kan zelfs ook!
kijk voor de werkvakantie op:
http://www.labarriere.nl/gratis_vak
antie.html

In dit segment werkelijk een
unieke aanbieding!
Kijk voor een uitgebreide fotopresentatie en meer informatie
op:
http://www.vanoverbeek.nl/Huizen/16
79GWftW124/algfoto.htm

Niets voor u, maar u kent
wellicht iemand voor wie het wel
interessant is ?
Wees dan zo aardig om deze
link door te mailen.

Op deze overzichtsfoto ziet u
het grootste deel van de
terreinen van La Barrière.

Zeker weten, dat u zowel de
verkoper
als
de
nieuwe
eigenaar een groot plezier doet!

