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Weer of geen weer 
Nadat eind januari de bouwvakkers klaar 
waren, hadden we het achterhuis weer voor 
onszelf. Met hulp van vrienden begonnen 
we met het voegen van de karakteristieke 
boogjes in de gevel van ons huis. Daarin 

komen straks de nieuwe kozijnen met dub-
bel glas. In de tweede week van februari 
werd echter roet in het eten gegooid door 
een flink pak sneeuw en bijbehorende kou. 
We konden niet verder met voegen, verven 
en metselen. Dapper kwamen een oom en 
tante vanuit Nederland toch het hele eind 
naar ons toe om te helpen. Er werd flink 
gebeiteld en geveegd, met als resultaat scho-
ne muren die nu bij beter weer met veel 
plezier gevoegd gaan worden. 

Mini-loft 
Het appartementje waarover we eerder 
wel eens geschreven hebben, begint lang-
zaam maar zeker vorm te krijgen. Om al-
les erin te kunnen passen en meten, heeft 
Carianne een maquette gemaakt, com-
pleet met Hugo op schaal. Dat geeft een 
idee over de bewegingsruimte. Het appar-
tementje is een open ruimte, met daarin 
badkamer, keuken en een slaapzolder. 
Het leek ons leuk om er een hippe bena-
ming aan te geven: een mini-loft! Om wa-
ter en elektriciteit naar de mini-loft te leg-
gen, moest Hugo even een paar gaten bo-
ren door een muur van 60 cm dik. 

Qu’est-ce que c’est? 
De vraag van vorige keer bleek niet al te 
moeilijk, vooral niet voor mensen die zich 
bezighouden met beeldhouwen, iets wat 
Carianne voorheen ook graag deed. Het 
was een klopper, oftewel een ‘marteau de 
tailleur de pierres’. Met behulp van deze 
klopper en een beitel werden vroeger ste-
nen op maat gemaakt voor de bouw van 
bijvoorbeeld deurposten of ramen. Het is 
een ambacht dat langzaam maar zeker ver-
loren dreigt te gaan. Dit stuk gereedschap 
hebben we overigens volop in gebruik 
voor het uitbikken van de oude voegen. 
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