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In de vorige Nieuwsbrief, najaar 2020, schreef ik dat we het vermoeden hadden
dat het wel even zou kunnen duren voordat we weer naar Normandië zouden
kunnen afreizen. Dat vermoeden was gegrond; het duurde negen maanden! Toen
we half mei aankwamen waren er nog vele restricties in La Douce France. Voor
ons was het geen probleem, in de tuin was immers voldoende werk. De buurvrouw
was blij dat het huis weer bewoond werd en kwam met een boeketje lelietjes van
dalen, een Franse traditie op 1 mei als teken van vriendschap. Het was echter al
half mei toen deze lelietjes van dalen zich pas lieten zien: de natuur was nog aan
het bijkomen van de koude wintermaanden. Het fijne was dat er nog niets was
uitgelopen in de tuin en we daardoor de rozen nog konden snoeien.
In de brievenbus vonden we voedselbonnen “Bon d’achat solidaire Côte d’Albatre”
die te besteden waren bij de plaatselijke middenstand. We keken hier met
verbazing naar; het leek warempel wel oorlog. Gelukkig was het
dorpsrestaurantje gewoon open en konden we maaltijden afhalen. Aan iedereen
werd gevraagd eigen serviesgoed mee te nemen.
Daar stonden we dan in een lange rij, met bij ons
een bonte verzameling aan Frans serviesgoed. De
toetjes werden geserveerd in kleine glazen potjes
die we vervolgens weer inleverden bij het winkeltje
of neerzetten bij de achterdeur van het restaurant. Dit gaf wel een gevoel van
verbroedering, het hele dorp ging op zoek naar kleine recyclebare potjes voor
onze kok.

In de eerste weken van ons verblijf merkten we dat
door onze langdurige afwezigheid de dieren alle
ruimte hadden gekregen rondom ons huis en zo hun
territorium hadden uitgebreid. Diverse malen zagen
we de herten heel dicht bij ons huis. De buurvrouw
vertelde ons van een nest met jonge vosjes in haar
tuin en jawel, diverse malen liep er een vos te
scharrelen langs de randen van ons terrein in de
hoop iets eetbaars te vinden voor zijn jongen. Soms
hoorden we in de stilte opeens een gillend geluid van
vogels en wisten we dat er weer een nest jonge
vogels was geroofd. We werden voorzichtig, vooral
toen onze hond, een boerenfox (die zijn naam te
danken heeft aan de gelijkenis met de vos), achter de vos aan ging. Gelukkig
verdween de vos achter de bosjes en konden we onze heftig blaffende hond
terugroepen. Toch maar even bij Google opgezocht ‘wie nou wie opeet’ in het
heetst van de strijd. Leven in en met de natuur. In de beginjaren waren we
helemaal idolaat als we eekhoorns, vossen, herten en konijnen zagen. De ‘oh’s’ en
ah’s’ waren met regelmaat te horen. Nu weten we uit ervaring dat eekhoorns en
katten ook dragers van vlooien zijn en binnenshuis voor een vlooienplaag kunnen
zorgen en dat herten in het voorjaar de bloesem van onze bomen eten! Gelukkig
blijkt ons houten huis muizenproof te zijn, ze houden zich vooralsnog op in
allerhande ondergrondse gangen in de tuin.
Vorig jaar had Le Bourg Dun een primeur met zijn minifestival, dit jaar deed de
burgemeester er nog een schepje bovenop. Jaarlijks wordt er in Le Aubin sûr
Mer het meerdaagse creatieve festival ‘Pete the Monkey’ georganiseerd waar
bussen vol jongeren uit Parijs en Londen op af komen. Dit jaar was het door
corona wederom niet mogelijk om duizenden mensen bij
elkaar te brengen. In juli was het maximum 500, en om
die reden ging het linnenfestival ook niet door. Onze
ondernemende burgemeester speelde daarop in. Hij
organiseerde in ‘no time’ een festival van een week
onder de naam ‘La quingette du Dun’, geïnspireerd op
volksfeesten in de buitenwijken van de grote steden.
Er was elke middag en avond een culturele, muzikale of
creatieve activiteit. Er waren bekende Franse
artiesten maar ook een middag voor de jeugd die een
podium wilde verdienen. Kunst van hoog niveau, maar
ook een middag om met vlas creatief bezig te zijn of
met een gids over de vlasvelden te wandelen. In de
kerk was een tentoonstelling over doodskisten en
creatieve lijkwaden waardoor de wekelijkse kerkdienst
deze keer in de buitenlucht werd gehouden waar de

verschaalde bierlucht nog hing van de jongelui die de avond ervoor zich bij een
hardrockband hadden vermaakt. Alles is mogelijk, zelfs de geiten mogen op het
gras bij de kerk grazen, zoals gasten me laatst vertelden. Le Bourg Dun op
eco-tour! Ook zijn er met de opbrengsten van de dorpsfeesten mooie borden
geplaatst langs wandelroutes met uitleg over de geschiedenis van het vlas en
over de mogelijkheden van linnentechnieken in de toekomst.
Ook op eigen terrein is de burgemeester
actief. Zijn vader is onlangs op hoge leeftijd
overleden en hij heeft nu geen ‘mannetje’
meer die de koeien op de diverse velden in de
gaten kan houden. Daardoor heeft hij wat van
zijn vee verkocht en verhuurt hij stukken van
zijn land. Verder heeft hij op één van zijn
velden een kleine landingsbaan gemaakt voor
kleine sportvliegtuigjes en heeft hij zijn gitês
omgebouwd naar een luxe ontspanningsoord
met sauna en spa. Hij adverteert via zijn
uitgebreide netwerk met zijn luxe “Les mille
et une nuits”, die hij verhuurt aan verliefde
of pasgetrouwde stellen voor 300 euro per
nacht. Hij liet ons laatst zijn boekingssite
zien en zijn omgebouwde stal zit helemaal vol
de aanstaande maanden! Geen wonder als de
locatie zich bevindt aan de Rue du Paradis!

Deze zomer zijn we meer de oostkant
van Normandië gaan bezoeken. We
zagen mooie musea, vaak in prachtige
kastelen met beeldentuinen en we
hebben weer menig roosvenster
(geïnspireerd op het roosvenster van
de Notre Dame) mogen aanschouwen.
Vaak namen we onze fietsen mee om
tijdens de fietstocht intens te
kunnen genieten van geuren en
kleuren. Iedere keer reden we weer
een andere autoroute, zo ook de D1,
een weg die niet echt opschiet maar
ozo mooi is of langs het Forêt d’Eawy.
Gasten attendeerden ons ook op het
rotskerkje in Dieppe met zijn
herinneringen aan alle omgekomen
zeelui.
Tijdens de negen weken van ons
zomerverblijf
hebben
we
een
houtberging gemaakt. Kiek ergerde zich
aan de klapperende zeilen die stuk
geknaagd werden door de eekhoorns en
muizen, waardoor het hout alsnog nat
werd. Het werd een flink bouwwerk,
waarvan we vooraf dachten: ‘Is dit niet
wat overdreven, een berging voor 24
kuub?’ Achteraf bleek hij nog te klein te
zijn. Toen we de laatste onbruikbare
stronken naar de vuilstort brachten
vertelde een Fransman, die alléén op
hout stookt, in een gemiddelde winter 12
m³ verbruikt. Wij zijn nog steeds bezig
met het vele afvalhout van het huis dus
de eerste jaren kunnen we vooruit en
onze vogel ziet toe op de houtwal met
alle gesnoeide takken.
In deze weken hebben we ook bezoek gehad van de architect van ons huis. Hij
was zeer ontroerd toen hij ons huis zag. Hij vertelde dat hij het huis had
gebouwd in zijn beginjaren als architect en tussentijds het huis nog wel eens had
gezien. Toen hij jaren later zag in wat voor deplorabele staat het huis

verkeerde, is hij niet meer teruggekeerd. Hij is net gepensioneerd, had zijn
laatste klussen afgerond en had vernomen dat het huis gerenoveerd was. Hij
vertelde dat het hout uit de meest noordelijke regio van Scandinavië komt en
het huis in een fabriek in de buurt van Rouen prefab werd gefabriceerd. Hij
heeft er een 1e prijs onder Franse architecten mee gewonnen! Hij schrok hevig
van onze foto’s die aangaven in welke staat van onderhoud het huis zich bevond
toen wij het kochten. Maar….. was ook vol bewondering daar het pure concept
behouden is gebleven en ook de garage in dezelfde stijl is opgebouwd. Ik mocht
een grote waardering overbrengen aan alle mensen die meegeholpen hebben aan
ons project. Dus bij deze; Rob en Gilian, Ad en Ruben,Tine, Yvon en Jos, Aad,
Bram, Henk, Rob H., Wouter, Lieuwe, Dirk, Joost, Rob B., Joline, Rosan, Milou,
Matthijs, Bart en Rense.

Na zes weken kwamen we in september weer in Normandië en zagen dat alle
oogst was binnengehaald, bijna alle akkers waren leeg! Vlas en koolzaad werden,
als gevolg van het koude voorjaar, pas geoogst in juli en daarna zijn ook de vele
velden met tarwe, haver, rogge, boekweit, gerst en aardappelen geoogst. Alleen
de maïs en de suikerbieten volgden eind september.

Ook in Frankrijk werden de coronaregels versoepeld, alhoewel je nog steeds
mondkapjes moet dragen in supermarkten en restaurants. En er wordt streng
gecontroleerd op de QR code. Ik moest er even aan wennen en bracht daardoor
een ober in verwarring. We gingen wandelen en wilden buiten bij een
strandtentje even wat drinken. De ober vroeg ons iets en ik dacht dat hij aangaf
dat er geen sanitair was. ‘Ne pas une problème’ gaf ik aan, wetende dat bij deze
gelegenheid geen toilet was. Nadat hij het nogmaals had gevraagd, pakte hij zijn
telefoon en vroeg nogmaals ‘Passe sanitair s.v.p.’ Gekke Fransen, de hele wereld
noemt het QR code en de Fransen vertalen het naar hun eigen taal, Vive La
Douce France!

Ken jij mantelzorgers of andere mensen die echt een weekje rust nodig hebben
kijk dan naar de speciale Nieuwsbrief op de site
www.AccompanyMedia/normandie onder het kopje ‘Speciale Nieuwsbrief’.

De foto’s zijn gemaakt door o.a. Romkje Bosma, Ineke Kielstra, Ad Schoutsen,
Maroesja Grabijn, Pim v.d. Berg en Anda Poortman.

