Bekijk de webversie

December update

Bonjour
beste {{voornaam}} {{tussenvoegsel}} {{achternaam}},
Het is alweer 6 weken geleden dat we met de vrachtwagen vol uit Nederland vertrokken. In
de tussentijd is er heel veel gebeurd.
Een kleine greep:
Mart heeft vorige week de spullen uit Nederland opgehaald. Nog een afsluiting;
De nieuwe keuken is geplaatst. Helaas nog niet helemaal compleet;
De vloer van de werkplaats is gestort en de machines staan klaar;
Internet is aangesloten en wifi doet het perfect!
Wat is de planning:
De centrale eetkamer wordt voorzien van nieuwe plavuizen nadat de oude keuken is
verwijderd;
De kamers worden gestript en voorzien van nieuwe plafonds, sanitair en verf;
Verloop van ons inburgeren;
De taal wordt iets makkelijker;
De familie helpt waar ze kunnen: echt super!
De buren zijn echt fantastisch. De eerste burenavond hebben we al gehad(uiteraard met
de nodige wijn);
Kees heeft zijn nieuwe vriendjes gevonden;
Kortom we zijn in een warm bad terecht gekomen;
Het weer is vanaf aankomst merendeel mooi geweest.

Nieuw telefoonnummer
De Franse telecom heeft zijn werk gedaan en dat heeft geresulteerd in een nieuw vast
telefoonnummer.
T 00 33 980 503 583
Het mobiele nummer blijft nog even zoals het was:
M 00 31 6 27 27 04 94

Chambre d’hotes

Website sneak preview

We hebben een start gemaakt met de
chambre d’hotes en 1 maart als datum
vastgesteld om open te gaan. De eerste
harde werkers zijn gearriveerd en er wordt
veel gedaan in korte tijd.

Aan de website wordt momenteel hard
gewerkt zodat hij online kan.
In tweede instantie wordt hij nog aangevuld
c.q. vervolmaakt.

We bezoeken de markten en de VVV
kantoren om goed te weten wat de
omgeving te bieden heeft.

Kerst
De kerstsfeer is voor ons wat lastig te
vinden dit jaar met 20 graden buiten maar
dat neemt niet weg dat we vanuit
Residence la Salamandre iedereen hele
fijne en gezellige kerstdagen en een heel
positief en mooi jaar wensen!
Met de allerliefste kerstgroetjes,
Mart en Marlène

Recidence La Salamandre • Le Bois du Bourdou • 81800 Rabastens

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@residencelasalamandre.eu toe aan uw adresboek.

