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Pas à pas

Omgeving verkennen

Dat is Frans voor ‘stap voor stap’. De laatste tijd zijn er veel dingen in gang gezet,
waardoor we weer verder kunnen op de
weg die we zijn ingeslagen. Zo hebben we
twee stukjes grond gekocht die grenzen aan
het perceel waarop ons bakhuisje staat. Dit
vormt tezamen nu een mooi geheel voor
een mini-camping. Daarnaast is er een onderzoeksbureau geweest (verplicht) die een
advies heeft uitgebracht voor onze riolering
(septic tank). Daarmee kunnen we verder
om offertes aan te vragen voor deze noodzakelijke investering. Ook hebben we een
professionele houtzagerij bezocht voor informatie en een offerte. Tussendoor zijn we
nog in Nederland geweest om een feestje te
vieren: de vader en moeder van Hugo werden dit voorjaar beide 80 jaar! Én Carianne heeft, na het volgen van een tweedaagse
cursus, het papiertje ‘Permis d’exploitation
Chambre d’hôte’ behaald: noodzakelijk om
een Chambre d’hôte te mogen beginnen.

Om straks onze gasten te kunnen voorzien van informatie over toeristische uitstapjes in de omgeving, gaan we zelf ook
geregeld op pad. Meestal reserveren we de
zondag daarvoor. Zo hadden we vernomen dat er niet ver bij ons vandaan, in
Saint-Priest-des-Champs, een waterval is.
Het bleek de moeite van de afdaling, en
vooral de klim omhoog daarna, waard!

Voorjaar!

Om de lente alvast een beetje bij huis te
halen, hebben we takken met katjes van de
Esp in een grote pot gezet. Het blijkt een
ware traktatie voor bijen en vlinders.

Qu’est-ce que c’est?
De opgave van vorige keer bleek niet al te
moeilijk. Veel mensen zagen direct dat
het haardsteunen waren. Hierop legde je
in de open haarden van weleer de houtblokken, ter bescherming van de stenen
vloer. De foto van deze keer niet van een
voorwerp uit het huis, maar iets dat we
buiten tegenkwamen. Het bleek ook nog
eens eetbaar te zijn (we leven nog!).

