
Lafayette  

HHB 
Natuurlijk staat deze afkorting voor Heel 
Holland Bakt, maar op 31 december was 
het (Gerrit) Hendrik Hugo Bakt. Uiteraard 
bakte hij volgens goed Nederlandse traditie 
oliebollen op deze laatste dag van het jaar. 
Ruim vijftig mensen kwamen op deze vers-
gebakken oliebollen af, nostalgische Neder-
landers en nieuwsgierige Fransen. We kij-
ken terug op een hele gezellige middag en 
we zijn tot de conclusie gekomen dat dit  
festijn voor herhaling vatbaar blijft. De eer-
ste aanmeldingen zijn al weer binnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de camera 
Sinds bekend was dat we naar Frankrijk 
gingen, zeiden we steeds dat we niet aan ‘Ik 
vertrek’ meededen, omdat we niet op tele-
visie wilden komen. Als echter de firma 
Kenzaï  vraagt of ze mogen komen filmen, 
zeggen we meteen ja. We gaan er dan nog 
van uit dat er alleen opnamen gemaakt 
worden van het plaatsen van de kozijnen 
en van de ecologische bouwmaterialen die 
we gebruiken in ons huis. Even later staan 
we voor de camera in ons beste Frans uit te 
leggen waarom we hebben gekozen voor 
Kenzaï. We vinden zelf dat we het niet  
slecht hebben gedaan (zie filmpje). 

Seizoen 2019 
Hoewel we momenteel enigszins in de 
sneeuw en vorst zitten, is het nog steeds 
de bedoeling dat komende zomer de mini-
loft in de verhuur gaat. Het voeg– en stuc-
werk op de verdieping is af. Werk dat nu 
 
 
 
 
 

 
wel gedaan kan worden is het klussen met 
hout, Hugo’s nieuwe roeping. Alle kozijn-
tjes voor de gang van de B&B en voor het 
trappenhuis in ons eigen woongedeelte 
heeft hij zelf gemaakt. Ambitieus als hij is, 
knutselt Hugo inmiddels verder aan de 
trap voor de mini-loft en zaagt en freest 
hij zelf de planken voor het parket! 
 

Eowyn 

Velen van jullie zullen inmiddels hebben 
vernomen dat we op 24 januari jl. af-
scheid hebben moeten nemen van ons 
lieve adoptiehondje Eowyn. Het is verdrie-
tig, maar we kunnen terugkijken op een 
hele mooie tijd die ze hier bij ons heeft 
gehad. We koesteren goede en vooral vro-
lijke herinneringen aan haar. 
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https://www.youtube.com/watch?v=F0ap5k9OxRY

