
Lafayette  

Lekker weg in eigen land! 
We wonen nu dan wel op vakantie, maar 
wilden er toch een paar dagen tussenuit 
om de verbouwing even de verbouwing  te 
laten. Hugo had bovendien nog adrenaline-
bon te verzilveren die hij voor zijn 50e ver-
jaardag had gehad. Om deze kick te ervaren 
ging hij mee in een Formule 1 tweezitter 
voor een ritje op het ‘circuit du Var’. 
 
 
 
 
 
Als je dan in de buurt van de sjieke Côte 
d’Azur verblijft, moet je natuurlijk ook 
even naar zee om uit te waaien. Om de va-
kantie compleet te maken, bezochten we 
Monaco om bootjes, auto’s en mensen te 
kijken. Na al die drukte waren we blij om 
terug te keren naar het rustige Lafayette. 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que c’est? 
We zijn een beetje door onze ‘qu’est-ce que 
c’est?’s heen. Ze zijn naar de stort gebracht, 
op een rommelmarkt beland of wachten 
netjes opgeborgen op een tweede leven. Nu 
maar eens testen hoe het met de kennis 
van de Franse taal staat onder onze lezers. 
De uitdrukking: “Ça risque rien” hebben 
we de afgelopen maanden regelmatig voor-
bij horen komen. Wat betekent het? A. We 
gaan Risk spelen. B. Dat is voor eigen risi-
co. C. Anders, namelijk… 

Bergen (grond)werk verzetten 
In maart kwam mijnheer Rougier nog een 
laatste keer om de hoop zand en puin die 
er nog lag over het terrein te verdelen en 
alles glad te maken. Gelukkig wist hij niet 
dat een paar weken later een familielid de 
boel weer overhoop kwam zetten. De 
muur aan de achterkant van het huis is 
helemaal vrij gegraven. Daar is vervolgens 
drainage gelegd, zodat het gebouw mooi  
kan drogen. Ook zijn de leidingen voor 
water en elektriciteit vanaf het techniek-
hok doorgetrokken het achterhuis in en 
naar de toekomstige mini-camping. 
 
 
 
 
 

Verder hebben we afgelopen tijd veel be-
zoek mogen begroeten bij ons op Lafayet-
te, verwacht én onverwacht. Naast toeristi-
sche uitstapjes naar de boeddhistische 
tempel in Biollet en de markt in Giat, 
werd er flink geklust. Zo is het dakje op 
het techniekhok nu een feit, gelegd met 
oude dakpannetjes voor het authentieke 
effect. Een gekregen deur is  geheel ont-
daan van groene verf en deze gaat dienst 
doen als schuifdeur in de mini-loft. Het 
oude terras is opgegraven en dat komt 
goed van pas voor het barbecue-seizoen. 
 
 
 
 
 

Intussen wordt in de mini-loft gebouwd 
aan de badkamer. Hierover meer op 
www.facebook.com/longerelafayette 
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