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Invasie 
Op maandag 20 november was het zover: 
van meerdere kanten kwamen de bouwvak-
kers het erf op met groot en klein materi-
aal. Het overviel ons toch nog, want er was 
geen overleg meer geweest vooraf. In no 
time was het hele achterhuis bezet, inclu-
sief het toekomstige appartementje dat in 
gebruik werd genomen als kantine. Inmid-
dels is er al flink gehakt en gegraven. Er ligt 
een mooie berg puin en voor ons huis is 
het modderbad officieel geopend. In de 
dikke muren zijn openingen gemaakt voor 
de nieuwe gang. Bestaande doorgangen zijn 
daarvoor in de plaats dichtgemetseld. 

 
 

Qu’est-ce que c’est? 
Het voorwerp uit de vorige nieuwsbrief was 
een wolspoel. Omdat de as in de grond 
stond, zijn veel mensen op het verkeerde 
been gezet. De wol werd om de horizontale 
latten gewonden om te drogen. Tijdens een 
uitstapje naar Aubusson zagen we een klei-
ner exemplaar in ‘le musée de la tapisserie’. 

Mag het ietsje meer zijn? 
In de ruimte die we gaan inrichten als eet-
zaal stond de tank met stookolie voor het 
verwarmen van ons huis. Frankrijk bezit 
nu eenmaal niet de luxe van een aardgas-
netwerk. Dat was dus wel even een dinge-
tje dat er nog uit moest. 

Een nieuwe tank was zo besteld, maar 
waar gaan we die neerzetten? Het plan 
ontstond om een hok te maken met daar-
in de nieuwe olietank, de watermeter en 
elektriciteitsmeter: een techniekruimte. 
Voor de zekerheid meldden we alles net-
jes bij het gemeentehuis. De aannemer 
begon echter royaal met uitmeten en op 
onze benepen vraag of dit wel mocht was 
het antwoord: “C’est la France!” Oftewel: 
“Maak je niet druk.” De werklui hebben 
de muren gemetseld. Nu is het aan onszelf 
om het hok(je) verder af te werken met 
een mooi dak van gerecyclede pannen. 
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