
Lafayette  

Pourquoi? 
Een veel gegeven antwoord op de vraag uit 
de vorige nieuwsbrief begon met: “Ik heb 
even gegoogled…” Ja, dan was snel gevon-
den dat op 2 februari Maria Lichtmis (Fète 
de la Chandeleur) wordt gevierd, de ver-
ering van de Heilige maagd, 40 dagen na 
de geboorte van Jezus Christus. Het woord 
lichtmis heeft te maken met de restjes kaar-
sen (chandelles) die dan worden opge-
brand. Daarbij wordt op deze dag ook het 
Fête des Crêpes gevierd, omdat vanaf deze 
datum de dagen merkbaar langer worden. 
De ronde vorm en kleur van de crêpe doet 
denken aan de zon, die het einde van de 
winter betekend. Overigens werd de winter 
hier begin maart ‘uitgeblazen’ door een ste-
vige storm met de naam Tempète Zeus. 
Zo’n 12 uur zaten we zonder stroom en 
ruim twee dagen hadden we geen internet. 
Vooral dat laatste was afzien. 

Voor de nieuwe opgave de vraag waarom 
Carianne dit bouwwerk in de tuin heeft 
gemaakt. A. Dit gaat dienst doen als broei-
kasje met een glasplaat of doorzichtig plas-
tic erop.  B. Ze is gewoon creatief bezig ge-
weest met leien. C. Anders, namelijk… 

Uitvinding 
Na een gedegen zoektocht op het inter-
net, want beter goed gejat dan slecht ver-
zonnen, heeft Hugo samen met buurman 
Martin een houtkloofmachine gemaakt. 

Het bijzondere van dit apparaat is dat er 
geen benzine, diesel of elektriciteit nodig 
is om ‘m aan te drijven. Gemaakt van al-
lerlei spullen die we her en der in het huis 
hadden opgedoken, is het een vind(d)ing 
op zich. In het filmpje, waarvan de link in 
het intro van deze nieuwsbrief staat, is te 
zien hoe het werkt. 
 

Vooruitgang 
Het is een project van de lange adem en 
dat merkt het lijf zo nu en dan ook. Zo 
was Hugo even gevloerd door een slijm-
beursontsteking, maar hier zie je ‘m al 
weer aan de slag met de hogedrukspuit.  
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