Siem en Myke op hun Franse berg in ’Ik vertrek’
Connie Vertegaal

Villarembert Q Myke Ettes en Siem
Kroonenburg emigreerden in
maart 2015 met hun honden Roux
en Figo naar Frankrijk. 1200 kilometer zuidwaarts van hun huisje
in Nibbixwoud lag hun droom:
Een groot casco pand op een berg
in de Franse Alpen, dat ze in 2014
hadden gekocht.
Een cameraploeg van ’Ik vertrek’
stond in Frankrijk klaar om te
filmen hoe ze de deur van het huis
openmaakten. Het is ruim anderhalf jaar verder en hoe het ze is
vergaan is morgenavond te zien in
’Ik vertrek’.
Drie keer kregen Myke en Siem een
cameraploeg over de vloer, de eerste keer nog in Nederland en twee
keer in Frankrijk. Uit al die uren
beeldmateriaal is nu een uitzending van 42 minuten gedestilleerd.
Myke en Siem hebben er nog geen
minuut van gezien. ,,We krijgen
een dvd, maar die hebben we nog
niet gehad. Het is voor ons ook een
grote verrassing’’, zegt Myke.
Ze zit buiten op een bankje in het
zonnetje tussen de bergen. Het
huis heeft ze samen met Siem
eigenhandig opgeknapt en ingericht. Sinds juni ontvangen ze
gasten in chambres d’hôtes VillaKulla.fr zoals ze hun huis hebben
genoemd. De droom is uitgekomen. ,,We zijn hier gelukkig.’’
In het begin was het wel Spartaans,
zonder warm water en met slechts
één stopcontact. ,,We verwarmden
water in de waterkoker en zo waste
ik mijn haar. Ach, we wisten dat
het maar tijdelijk was.’’
De elektriciteit lieten ze aanleggen,
maar voor de rest deden Myke en

West-Fries stel
happy met
nieuw bestaan
Siem de verbouwing helemaal zelf.
,,We hebben de waterleiding aangelegd, de badkamers betegeld,
allemaal dingen die we nooit eerder hadden gedaan. We keken op
internet filmpjes hoe het moest en
vroegen het aan vrienden. Gewoon
doen en durven.’’
,,De camera stond er die eerste
dagen bovenop. Er zullen dus wel
wat beelden langskomen waarop ik
sta te klungelen. En natuurlijk zat
er wel eens wat tegen en hadden
we het wel eens helemaal gehad.
Maar we zijn nog steeds gelukkig
getrouwd. Ik zou het knap gemonteerd vinden als ’Ik vertrek’ ons als
een ruziënd stel neerzet.’’
De begane grond en de eerste verdieping van Villa Kulla zijn ingericht voor de gasten. De tweede
verdieping, daar wonen Myke en
Siem. Omdat Siem een paar maanden per jaar voor de gemeente
werkt als onderhoudsman, is Myke
wat meer met de gasten bezig.
Gasten die er komen zijn mensen
die willen wandelen, fietsen of
skiën in de bergen. ,,Ze zoeken de
rust. Net als wijzelf. Ik vind het
leven hier rustiger en intenser. Ik
zit hier nu op een bankje in de
zon, het is 30 graden. Om mij heen
al die bergen. ’s Middags eet iedereen warm en neemt daar de tijd
voor. Wij gaan mee in dat ritme. En

Myke en Siem met de honden Roux en Figo bij de voordeur van Villa Kulla.

als Siem een lange lunchpauze
heeft, dan gaan we even skiën. Of
in de zomer weg met de racefiets of

de mountainbike. Het kan hier
allemaal. Het leven is hier echt
goed.’’
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’Ik vertrek’ is morgen te zien bij de
NPO 1 om 21.25 uur.

