
Lafayette  

Doorslaand succes 
Het wordt onderhand een beetje saai, maar 
we stonden weer in de krant. Hugo wist 
dankzij een zeer actieve reclamecampagne 
zo’n 100 mensen naar ons oliebollenfestijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
te lokken. Na bijgekomen te zijn van dit 
feestje, schreef Carianne een persbericht en 
stuurde dat naar de lokale correspondent 
van de krant. Wat schetst onze verbazing: 
nog geen week later verschijnt het bericht 
(uiteraard zonder Franse spelfouten) in ‘La 
Montagne’. In de bijlage staat dus opnieuw 
een krantenartikel met vertaling. 
 

Wa?! 
Hoewel het alweer een tijdje geleden is dat 
we aan het kerstdiner zaten, willen we nog 
even terug komen op onze ‘wa’. Het Franse 
woord voor gans is ‘oie’. Dat spreek je uit 
als ‘wa’. Om misverstanden te voorkomen: 
we hebben géén ‘foie gras’ gegeten, de zeer 
omstreden ganzenleverpaté. Bovendien was 
onze gans 100% biologisch. De ganse gans 
paste net in onze oven. Daarna hebben we 
alles in de koeltas meegenomen naar Ne-
derland, waar we de kerstdagen doorbrach-
ten met familie. Eerlijk gedeeld dus! 
 

Tour de France 
We wonen zo’n beetje in het midden van 
Frankrijk en het lijkt daardoor alsof de 
Tour de France dan meestal in een grote 
boog om ons heen gaat. Maar dit jaar is er 
goed nieuws: op 10 juli start de etappe in 
Châtel-Guyon, een kleine 45 km hier van-
daan. Een dag later, 11 juli,  begint de 
etappe in Clermont-Ferrand (iets meer 
dan een uur rijden). In 1988 was het de 
laatste keer dat een touretappe finishte op  
‘onze’ mooie Puy-de-Dôme. Sinds 2010 is 
de vulkaan afgesloten voor auto’s en komt 
de Tour de France er dus ook niet meer. 

 

Vorderingen 
Sinds onze laatste nieuwsbrief (eind no-
vember) hebben we gestaag doorgewerkt 
aan de volgende kamer. Het is niet altijd 
makkelijk om de voortgang goed op beeld 
vast te leggen. We hopen dat onderstaan-
de plaatjes een beetje een indruk geven 
van hoe de nieuwe kamer eruit gaat zien. 
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