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Buurman en buurman 
De verbouwing vordert gestaag. We hebben 
de tijd genomen om uit te zoeken hoe we 
het achterhuis, de toekomstige B&B, opti-
maal in kunnen delen. Daarbij willen we 
zoveel mogelijk de authentieke elementen 
van het huis behouden. Het is lastig om 
daarvoor goede vakmensen te vinden, die 
op korte termijn tijd hebben. Zoals het er 
nu naar uitziet beginnen in oktober de gro-
te werkzaamheden, zoals de aanleg van de 
riolering en het uitgraven en storten van de 
vloer op de begane grond. Momenteel zijn 
wij zelf bezig met de aanleg van drainage. 
De achterkant van ons huis ligt namelijk 
zo’n twee meter in de grond. De muren 
aan die zijde zijn erg vochtig en dat is niet 
wat we willen in de toekomstige kamers. 

Daarom is er een sleuf gegraven waarin een 
drainagebuis is gelegd die alle nattigheid 
gaat afvoeren. Samen met buurman Martin 
heeft Hugo DELTA MS tegen de muur ge-
plaatst. Daarna is de sleuf weer opgevuld 
met pouzzolane, een vulkanisch gesteente 
dat licht is en goed waterdoorlatend, zodat 
de drainagebuis niet dichtslibt. Allemaal 
klussen die niet meteen een zichtbaar resul-
taat geven, maar die straks wel voor het no-
dige comfort en gemak zorgen. 

Midzomernachtwandeling 

Op 17 juni deden we samen met onze  
Nederlandse vrienden Ab en Anneke mee 
aan een ‘randonnee semi-nocturne’. Na 
een flinke klim kwamen we bij een gewel-
dig mooi uitzichtpunt.  
 

Pourquoi? 
De vraag van vorige keer bleek moeilijker 
dan gedacht. De foto was zo gemaakt dat 
je niet kon zien wat er in de bak zat, om-
dat we dachten dat het dan meteen duide-
lijk zou zijn dat het om een witlofkuil 
ging. Van onze Franse buren kregen we de 
witlofplantjes en zij vertelden erbij hoe we 
te werk moesten gaan. De bak van leien 
maak je om te voorkomen dat woelmui-
zen aan de witlof gaan vreten. Het was een 
goede tip, want zie hier het resultaat! 
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