
Nieuwsbrief over de verkoop Angiens 

 

 

Na 15 jaar lang genoten te hebben van deze heerlijke plek gaan we onze 

normande per 30 juni verkopen!!!  Het bijhouden van de tuin van 2200 m2 met 

200 meter aan heggen en de vele bomen en struiken, is, naast onze tuinen in Le 

Bourg Dun en Amersfoort, erg veel werk. Na de grote stormen is de tuin toe aan 

een herinrichting en ook dient de vraag zich aan gaan we verder met olie of gas 

en/of zonnepanelen. 

Wat blijft, zijn de vele herinneringen: de hindernis- en kabelbaan in de tuin, het 

verstoppertje spelen in het halfduister, de brommerritjes langs de weilanden, 

het eten met vrienden aan de lange tafel buiten, het voetballen met de 

plaatselijke jeugd, de gekke capriolen van Kiek die ons meermalen bij de eerste 

hulp deden belanden, het oliebollen bakken voor alle buren, het hout splitsen voor 

de open haard.   De haard waar we de verhalen in de gastenboeken lazen. Bijna 

drie boeken vol met dierbare herinneringen……. Want in deze vijftien jaar waren 

er gedurende bijna 200 weken gasten! Velen kwamen jaren achter elkaar en vaak 

voor meerdere weken. Grofweg geteld hebben 500 mensen van het huis kunnen 

genieten. Familieleden, vrienden en kennissen, mensen die bij de verbouwing in Le 

Bourg Dun hebben geholpen en mensen die vanuit maatschappelijk oogpunt een 

weekje konden vertoeven in Angiens. Dank voor jullie inbreng, jullie respectvol 

omgaan met het huis en buurt en jullie gezelligheid. Voor de kleine klusjes die 

ongevraagd werden gedaan; de banden die werden geplakt, de ramen die werden 

gezeemd, de rozen die werden gesnoeid, de leuke boeken die achterbleven of 

kruiden die werden geplant. Allemaal kleine cadeautjes!! Rijke herinneringen!! 



Jullie kwamen voor het het huis, maar ook voor het strand, de kliffenkust, de 

wandelroutes, de prachtige siertuinen, de boerenmarkt en de vide greniers. Maar 

ook voor de kunst en de muziek, de prachtige kerken en kathedralen, de Tour de 

France, de fossielen, geo-caching, de fietsroutes over oude spoorbanen, het 

zeezeilen, golfen en fotograferen. Het leven werd verwekt in Angiens, er werden 

huwelijksaanzoeken gedaan en mensen waren er de in laatste maanden van hun 

leven met hun dierbaren; le cercle de la vie. En tot slot natuurlijk was er de 

inwendige versterking met wijn, calvados, cider, heerlijke kaasjes of de vis, vers 

uit de haven. Het Normandische leven is goed!!! 

 

Voor ons gaat het Normandisch leven door, iedere maand verblijven we een week 

in Le Bourg Dun. In Angiens hebben jullie wel gemerkt dat we geen moeite 

hebben het huis te delen met anderen en de mogelijkheid van het huren van ons 

huis in Le Bourg Dun blijft bestaan. Voor sommige gasten lag de voorkeur al bij 

Le Bourg Dun, anderen kozen heel bewust voor Angiens.  

Mocht je in april of mei nog gebruik willen maken van de normande, er zijn nog 

enkele weken beschikbaar……daarna gaat het over in handen van een stel uit 

Brussel, die net als wij direct verliefd waren op de normande. Ik moet dan weer 

denken aan de opmerking van onze oudste dochter toen we 15 jaar geleden 

Angiens kochten. Ze was 12 en maakte zich zorgen om haar ouders die zomaar 

een huis kochten. “Mam, als je een wasmachine koopt, haal je altijd foldertjes en 

nu kopen jullie zomaar een huis…. “  Nu zijn onze dochters 15 jaar ouder en 

nemen net als ons met pijn in het hart  afscheid van Angiens. We gaan nog een 

laatste weekend verstoppertje spelen in het halfduister, brommertje rijden, een 

tafeltennistoernooitje houden en met neven en nichten en vaders die wel wat 

strammer zijn geworden, voetballen op het plaatselijke voetbalveld, net als in de 

beginjaren. Nostalgie!! 



Adieu Angiens, adieu normande, een huis waarvan een potentiële koper zei dat ze 

voelde dat dit huis een ziel heeft, mede door de gasten die erin verbleven!!!  

 

 

Dag Angiens, we sluiten het hek na 15 mooie jaren! 


