Naar startpagina van vakantiewoning / gîte aan de rivier de Lot in Frankrijk

vakantie 27 juli ‐ 10 augustus 2013
Na een lange autorit van 2 dagen met overnachting in La Vespiere in Libre hotel waren we
op zaterdag 27 juli eindelijk op onze vakantiebestemming in het mooie Puy l'Evêque
aangekomen.

We werden hartelijk ontvangen door de zoon van Yvonne die ons het huis en de tuin heeft
laten zien.
Peter en Yvonne waren er niet want die hadden het druk met catering.
Zondag hebben we kennis gemaakt met Peter en Yvonne.
Een hele leuke en spontane kennismaking.
Zondagmiddag zijn we naar de rivier gegaan om te vissen en proberen er een paar karpers
eruit te halen.
Helaas is dit vandaag niet gelukt maar wel hebben we er 2 kleine meervallen uitgehaald.
s'Avonds zijn we Puy l'Evêque ingegaan en hebben we een lekkere pizza gehaald en op onze
mooie terras genuttigd.
daarna zijn we weer naar de steiger gegaan om te vissen en toen we alles klaar hadden kon
het wachten maar beginnen. en ja hoor na nog geen halfuur ging de pieper af en was het
raak. Een dikke meerval van 14 kg. en 1 meter lang. een beste vangst voor de eerste keer
en zo snel. Het was ook al donker maar dan schijnt het wel veel beter te bijten omdat het
dan niet meer zo heet is. want dat was het overdag wel.
we hebben nog tot 12 uur aan de steiger gezeten maar helaas geen beet meer gehad.
De rest van de eerste week hebben we elke dag gevist en vooral s'avonds als het donker
werd, en de vangst was elke dag goed.
onze mooiste vangst was een meerval van 22 kg. en 1 meter 30 lang.
we waren heel erg blij met deze vangst. ook hebben we nog een karper eruit gehaald ook een
dikke jongen van 16 kg en 1 meter lang.

s'Avonds hoorden we vaak geritsel in de struiken aan de zijkant van de steiger en eerst
wisten we niet wat dat steeds was maar het bleken ratten te zijn die zich daar schuil
hielden, heel af en toe kwamen ze tevoorschijn en konden we ze zien maar ze waren
razendsnel.

Daniel onze zoon de echte visser onder ons heeft een keer een nacht doorgebracht op de
steiger alleen, helaas heeft hij niets gevangen maar wel nachtelijk bezoek gehad van een
grote beverrat die in de boot zat en van de maïs zat te snoepen die in de boot stond.
Dit heb ik natuurlijk op de foto gezet. Hij was ook niet bang en kwam steeds weer terug om
een volgende hap.

Natuurlijk hebben we niet alleen maar gevist maar ook genoten van de grote tuin met het
grote zwembad waar we van een heerlijke verkoeling konden genieten.
en niet te vergeten het heerlijke Indonesische buffet van Yvonne waar we heerlijk van
genoten hebben. Zeker een aanrader!!!

We hebben ook genoten van hun gezelschap
en heel spontaan.

een heel leuk stel waar je erg mee kunt lachten

Onze tweede week ging best wel snel, we hebben nog veel van de omgeving gezien en vooral
Rocamadour is een aanrader. en ook La Roque is de moeite waard.
Maar helaas aan alles komt een eind en ook aan deze vakantie.
We kunnen terug zien op een fantastische vakantie en vooral ook dankzij Peter en Yvonne.
ook jullie bedankt en we komen graag een keer terug.

groeten en veel liefs uit Friesland.

Hylco, Elina, Daniel en Channah.

