
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impasse des Pigeons 5 
17370 Le Grand Village – Plage 
Ile d’Oléron 
France 

Zomaar genieten…. Als God in Frankrijk… 

 



 

 
 

ILE D’OLERON – GRAND VILLAGE 
 
Situering: 
Oléron is een eilandje gelegen op 820 km van Brugge, bereikbaar via de op één na 
langste brug van Frankrijk. (Meer dan 3 km lang – gratis toegankelijk).   
 
Oléron ligt in de Atlantische Oceaan, even voorbij La Rochelle en geniet van een 
microklimaat aan de warme golfstroom waardoor het evenveel zonne-uren telt als de 
côte d’Azur. 
 
Oléron staat vooral bekend om zijn ‘fruits de mer’ met vooral de oester als dé 
specialiteit. 
Het huisje zelf is gelegen in een rustige omgeving (doodlopend straatje – een 
‘impasse’) op wandelafstand van de zee.  
 
 
 

Overzicht van de woning: 
- drie slaapkamers op de eerste verdieping (twee 2-persoonsbedden en één 

stapelbed voor 2 personen) 
- een ingerichte keuken met kookfornuis, oven, microgolfoven, 

vaatwasmachine, koel- en vriescombinatie. Alle noodzakelijke 
kookbenodigdheden zijn aanwezig. 

- een living met open haard en lederen salon 
- een houtkachel 
- eetplaats en bureautje 
- 2 badkamers  

o op de benedenverdieping: douche en wastafel  
o op de eerste verdieping: ruime badkamer met ligbad en wastafel 

-  terras met tuinset, barbecue en zonneluifel 
 

Vanuit de slaapkamers heeft u zicht op de brug en de marais (oesterbekkens). 
Tip : Wanneer het heel warm is sluit u best de luiken op een kier en laat u de 
vensters open.  Dan blijft het binnen lekker fris. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 
Reisweg :  
Te bereiken via de autostrades Brugge-
Kortrijk-Lille-Parijs-A10 richting Bordeaux 
en afslaan in Niort (nr 33).  Via Surgères 
en dwars door Rochefort bereikt u dan Ile 
d’Oléron.  Makkelijker, maar iets verder is 
de afrit 35, Saintes.  
Vanaf Parijs kan U ook via de nationale 
wegen (meestal viervaksbanen) Oléron 
bereiken.   
 
Ook mogelijk te bereiken via ‘nieuwe’ 
autosnelweg via Calais, Rouen, Le Mans, 
Nantes, Niort. 
 
In Oléron neemt u de brug en dan rechtdoor richting Grand Village en St. Trojan.  
Van zodra u een wegaanduiding links ziet naar Petit Village en Port des Salines, 
neemt u die.  U rijdt door het kleine dorpje Petit Village, tot aan de grote baan 
richting St. Trojan.  U slaat dan links af en het tweede slagje links, tussen twee lange 
muren in, is de Impasse des Pigeons 
Op nummer 5 (blauw-grijze luiken, witte brievenbus) bent u ter bestemming. 
 
Route via: www.viamichelin.be 



 

 
 
Sleutels: 
U krijgt twee sleutels.  De ene is om de luiken te openen, de andere om de voordeur 
te openen.  De deuren gaan open en toe door bij het sleutelen de deurklink omhoog 
te houden.  Vanaf april tot en met oktober moeten de luiken niet gesloten worden bij 
vertrek en dus is er enkel één sleutel nodig (die van de voordeur). 
De rest van de sleutels (garage, brievenbus,…) liggen in de lade van het bureautje, 
in de hoek, aan het terrasraam. 
 
Elektriciteit: 
De hoofdschakelaar (zwarte knop) zit rechts naast de voordeur.  Bij vertrek gewoon 
terug uitschakelen.  Let er bij het uitschakelen van de elektriciteit wel op dat de deur 
van de frigo open staat. 
De verlichting in de slaapkamer gaat via de schakelaar of via de toets aan de 
lampjes.  Is eventjes zoeken… 
 
Water: 
Bij toiletbezoek:  Om te kunnen doorspoelen eerst het kraantje achter het toilet 
opendraaien.  Bij vertrek terug toedraaien. 
 
In het berghok zit een kraantje voor de douche buiten (enkel koud water) en de 
buitenwasbak.  Let wel: geen zepen of detergenten gebruiken want de afvoer geeft 
uit in het kruidentuintje. 
 
 
 



 

 
 
 
Open haard en houtkachel:  
De open haard is er vooral voor de gezelligheid en eventueel voor gebruik als grill.  
Wanneer de open haard niet brandt staat de zwarte hendel horizontaal.  Wanneer u 
vuur maakt MOET de hendel verticaal staan, want anders trekt de rook naar binnen. 
In de garage ligt prima hout. Bij gebruik: laat me weten ongeveer hoeveel.  Is 
betalend of zelf aankopen kan natuurlijk ook. 
In principe wordt de woning verwarmd via de houtkachel.  
 
Zonneluifel:  
Op het terras is een zonneluifel voorzien die bediend wordt met een knop in het 
berghokje.  Gelieve bij vertrek de luifel dicht te doen.  Ook oppassen voor 
windstoten. 
 
Parkeerplaats: 
De auto wordt het best geparkeerd aan de kant van de garage, dus aan de 
achterdeur.  Let wel dat je de doorgang van de andere auto’s niet belemmert.  Je 
kunt de auto ook kwijt langs de lange muur aan de zijkant van nummer 1. 
 
Garage: 
De garage is gelegen aan de overkant van het evenwijdig lopend straatje aan de 
achterkant van ons huisje, recht over het terras.  Hij is blauw geschilderd en gaat 
open via een schuifdeur.  U kunt er onder andere uw fietsen veilig in kwijt.  
 
Afval: 

A. Glas 
Al uw glas (zoals uw wijnflessen!!!) spaart u op in het berghokje, naast het 
terrasje, en deponeert u in een speciale, groene container van de 
gemeente.  Er bevinden er zich op verschillende plaatsen langs de wegen 
(o.a. de weg naar St. Trojan, de grote weg aan de woning links). 

B. Papier 
Ook in speciale containers van de gemeente (Centre Commercial Grand 
Village). 

C. Plastiek, karton, conserven,…(PMD) 
In gele zakken steken (liggen in berghok of kunnen gratis afgehaald 
worden bij de gemeente) en op vrijdagavond aan de grote baan zetten, 
tegen de muur. 

D. Huisvuil 
Huisvuil deponeert u best in zakken in de rollende vuilbak (met nr 5 erop) die 
ook in het berghokje staat.  U rolt op maandag- en op donderdagavond die 
handige vuilbak naar de straat (grote weg) en zet ze tegen de muur.  De 
morgen nadien zet u ze terug binnen.  De vuilnismannen werken ’s nachts of 
’s morgens vroeg. 
Indien u door uw vertrek niet meer in de mogelijkheid bent om de vuilbak 
terug binnen te zetten, zet hem dan niet buiten.  Uw overige huisvuil kan u 
kwijt in de vuilnisbakken van de gemeente die op verscheidene plaatsen langs 
de wegen staan. 
 



 

 
 
 
Fietsen: een viertal oude 
Er staan fietsen ter beschikking in de garage.  Mag ik vragen om met opgeblazen 
banden te rijden, om er niet mee naar de zee te gaan, vanwege hitte, diefstal, 
zand… En bij defecten ze te laten herstellen. 
In tegenstelling tot de rest van Frankrijk is Ile d’Oléron heel fietsvriendelijk.  Er 
liggen overal fietspaden aangelegd. Let wel op voor de grote baan naar St. Trojan, 
die is nogal gevaarlijk.  Steek dus, vooral met kinderen, zo vlug mogelijk over of u 
blijft op het voetpad rijden.  Wanneer u die baan overgestoken hebt kunt u te voet 
of per fiets makkelijk doorsteken naar Grand Village-dorp en zee.  Er loopt ook een 
prima fietspadje door de bossen naar St. Trojan. 
 
Problemen:  
U mag ons altijd opbellen.  Ook de buren zijn steeds behulpzaam ‘doe ze onze 
groeten’.  Wanneer u iets breekt, of iets verbruikt dat van ons is (vb wijn, koffie of 
hout) steekt u best een ‘correct’ bedrag in een omslag in onze bureaulade of u 
vervangt ze.  Dank bij voorbaat. 

 
Wat meebrengen: 
Er zijn twee tweepersoonsbedden en één stapelbed voor twee personen.  Breng 
overtrekken, hoeslakens en kussenslopen mee. In de ene slaapkamer is er een 2-
meterbed met twee afzonderlijke matrassen van elk één meter. Dus voorzie 
aangepaste overtrekken.  Er zijn donsdekens, gewone dekens en hoofdkussens 
aanwezig.  Ook keukenhanddoeken, vaatdoek en badhanddoeken brengt u zelf mee. 
 

 
  



 

 
 
Bezienswaardigheden: (voor meer informatie zie website www.oleron.org) 

 
Op het marktplein van Grand Village is er een heel welwillende toeristische dienst.  
Ze overstelpen u met folders. 
 

1 Fort Louvois 
2 Le Viaduc 
3 Les Trains sur Oléron 
4 La Citadelle du Château 
5 Folklore Oléronais 
6 Prieuré de la Perroche 
7 Aliénor d’Aquitaine 
8 Pierre Loti 
9 Lanterne des Morts 
10 Château de Bonnemie 
11 Fort Royer 
12 Fort Boyard 
13 Eglise de St-Georges 
14 Moulin de La Brée 
15 Légendes de l’Ile 
16 Phare de Chassiron 

 
 

Strand en zee: 
De zee kan verraderlijk zijn.  Tijdens de zomermaanden zijn er overal 
reddingsdiensten.  Is ideaal voor surfers, enz….   
Het strand van Grand Village Plage is bruisend en druk bezocht door jonge mensen 
en gezinnen.  De watersport beoefenaars voelen er zich goed thuis. 
Er is een heel breed strand waar bij eb volop lekkere schelpjes te vinden zijn.   
Via St. Trojan bereik je het strand van Gatseau, dat heel rustig en kindvriendelijk is. 
De bossen en het brede strand zijn ideaal voor joggers en mountainbikers. 
De hengelaars vangen o.a. paling en baars in de vele kreken. 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.oleron.org/


 

 

 

Supermarkten: 

 Lidl (Avenue du Général Leclerc 15, St. Pierre d’Oléron) 
 Intermarché (RD 734, Dolus d’Oléron) 
 Marché U (Centre Commercial, Grand Village) (iets duurder, maar wel vlakbij) 
 Super U (Rue d’antioche 15, le Château d’Oléron) 

 
Eten: 

 Pizza eet u best in ‘Le Mille Pâtes’ (7, Place Gambetta – St. Pierre d’Oléron).   
 Op het marktplein van Le Château-d'Oléron kunt u heerlijk tafelen in ‘le 

drugstore’.  Plaatselijke specialiteiten op een hedendaagse manier gebracht.  

 In het restaurant ‘Les Relais des Salines’ (Port des Salines - Petit Village) eet u  
iets duurder maar heel lekker (hoofdzakelijk vis) en bovendien slechts op 
500m van de woning. 

 In “Les poissons rouges” in St Trojan Les Bains kunt u genieten in de haven 
van de plaatselijke specialiteiten voor een schappelijke prijs.  Een echte 
aanrader! 

 
Drinken: 

 ‘Le Bar Zin Zin’: Café met terras (Bd de la Plage, Grand Village) 

 ‘Le Jean-Bart’: Café met prachtig terras voor of na bezoek van de overdekte 
markt (Place de la République, Le Château d’Oléron) 

 ‘Le Bus Stop’: Trendy bar (Rue Aliénor d’Aquitaine, St. Pierre d’Oléron) 

 ‘Le Commerce’: Eén van de gezelligste café-terrassen van het eiland (Rue 
République 19, St. Pierre) 

 
Prettig verblijf, 
 
Guido. 
 

Voor verdere inlichtingen en reservaties: 
Guido De Ville, Braambeierhoekstraat 5,  

8340 Oostkerke (Damme) 
Tel/Fax : 050/61 36 43 of  

0477/ 62 50 52 

guidodeville@hotmail.com



HUURCONTRACT 
 
 
Verhuurd goed: 
Woning gelegen te Impasse des Pigeons, 5 te 17.370 Le Grand Village-Plage, Ile 
d’Oléron, Frankrijk. 
 
Huurprijs: 
In principe per week, van zondag tot zondag 
Prijs per nacht in hoogseizoen (juli en augustus) = €65 (€455) 
Prijs per nacht in laagseizoen = €45 (€315) 
Het huurgeld wordt ten laatste 4 weken voor vertrek overgeschreven op het nummer  
979-9221615-24  
 
Huurtermijn: 
De huur wordt afgesloten voor een duur van ………. nachten, een aanvang nemend op 
…………………. om te eindigen op ………………… Op de dag van aankomst bent U 
welkom vanaf 14u.  Gelieve op de dag van vertrek de woning op te ruimen, te kuisen 
en vrij te maken tegen de middag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De totale huurprijs bedraagt : ……….. nachten x ………… euro = ………. euro 
 
 
 
Opgemaakt te …………….. in 2 exemplaren op ……………….. 
 
 
 
Handtekening huurder   Handtekening verhuurder 
 
 
 
 
 
 
Bijzondere voorwaarde : Bij annulering minder dan een maand voor vertrek is de 
helft van de totale som verschuldigd. 


