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Qu’est-ce que c’est?
Alle andere keren wisten we zelf wel van te
voren de oplossing van het voorwerp dat
we te raden aanboden. Deze keer hadden
we echt geen flauw idee. Er kwam echter
razendsnel een mail van een gepensioneerd
eigenaar van een bouwbedrijf. “Het is een
stukje gereedschap om een zaag te zetten.
Daarmee worden de tanden van een zaag
een beetje naar links en rechts gebogen
(gezet), zodat de zaag niet in het hout
klemt. De lengte en breedte van de openingen heeft te maken met de grootte en dikte
van de zaagtanden”, aldus de deskundige.

december 2016

Auvergne 6e plaats
De regio Auvergne staat in 2016 in de top
10 van regio’s die je bezocht moet hebben
volgens de gids van Lonely Planet. Natuurlijk kunnen wij alleen maar beamen
dat een bezoek aan deze regio meer dan
de moeite waard is. Een zesde plaats in de
top 10 voor dit prachtige gebied motiveert
nog eens extra om onze toeristische plannen hier waar gaan maken.

Fijne feestdagen
Een kerstboom van eigen land staat weer
in huis. Onze dochters Eline en Leonie
komen eind deze week, zodat we hier op
Lafayette samen de kerstdagen doorbrengen: een heerlijk vooruitzicht!
Bovenstaand voorwerp boden we te koop
aan op een rommelmarkt in een nabij gelegen dorp. Dat wil zeggen dat we de onderdelen die op de rechterfoto te zien zijn bij
ons hadden. Een oplettende bezoeker liet
ons zien wat de bedoeling was en zodoende
wisten wij ook meteen welk voorwerp erbij
hoorde (linkerfoto). Hopelijk zijn er meer
mensen die het weten. Overigens hebben
we die dag een leuk zakcentje verdiend met
de verkoop van allerlei spullen uit ons huis.
En het ruimt ook nog eens lekker op.

Vanaf deze prachtige plek in Frankrijk
wensen we iedereen hele fijne feestdagen
en alle goeds voor 2017!

