
Lafayette  

Carianne (wordt) 50 jaar 
Dat vieren we met mekaar 
Ver weg of dichtbij 
Wij zijn van de partij 
Dus ook ik Espinasse 
Heffen wij graag ons glas! 
Op vrijdag 5 april werd Carianne door 
haar vriendinnen uit Nederland verrast 
met deze tekst en  een bijbehorende Sarah. 

 
 
 
 
 
 
 

Het was één van de vele verrassingen dat 
weekend. Er was geknutseld en gefrutseld 
om de jarige volop in het zonnetje te zet-
ten. Op zondag 7 april, de officiële verjaar-
dag, is dit heuglijke feit gevierd met familie, 
vrienden en buren. In de feestzaal van Espi-
nasse hieven wij het glas! Het was een heel 
geslaagd feest. Na nog een paar dagen nage-
nieten met familie, was het weer tijd om 
gas te geven met de verbouwing. 

Effe wachten... 
Deze 25e nieuwsbrief is steeds vooruit ge-
schoven, omdat we eigenlijk pas wat van 
ons wilde laten horen als we de datum 
voor de opening van de mini-loft bekend 
konden maken. Vanaf half februari was 
het zowel overdag als ’s nachts boven het 
vriespunt en toen kon Hugo aan de slag 
met tegels zetten in de badkamer. Carian-
ne ging verder met (het laatste) voegwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De streefdatum 1 juni leek en lijkt nog 
steeds haalbaar. Er moet echter nog een 
hindernis genomen worden. Voor het gas-
tengedeelte van ons huis hebben we een 
nieuwe elektriciteitsaansluiting laten aan-
leggen. Voordat we op deze nieuwe meter 
stroom krijgen, moet een controleur alle 
aangelegde elektriciteit in de mini-loft ko-
men keuren. Dat gaat binnenkort gebeu-
ren, maar de vraag is natuurlijk of dat 
meteen goed gaat. We hebben inmiddels 
wat ervaring met de Franse bureaucratie 
en hopen maar op het beste nu. Intussen 
zit er niets anders op dan jullie een ‘sneak 
preview’ te geven en hopelijk op zeer kor-
te termijn meer nieuws… 
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