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Gevloerd 
In Nederland wordt bier geschonken als 
het hoogste punt van de bouw is bereikt. 
Wij wilden graag een feestje geven bij het 
bereiken van een ander hoog(s)tepunt, na-
melijk de nieuwe betonvloer. We hadden 
ook al een datum in gedachten: 31 decem-
ber. Toen de bouwvakkers eind november 
begonnen, hing het erom of de vloer nog 
vóór de feestdagen gestort kon worden. 
Het uitgraven van de rotsige ondergrond 
waarop ons huis gebouwd is, kostte name-
lijk behoorlijk wat moeite. Maar Ludo, 
François, Mario en Laurent werkten hard 
door. Zo lag alles netjes op tijd klaar voor 
de grote dag waarop drie volle wagens met 
beton via de grote schuurdeur werden leeg-
gepompt in ons achterhuis. Een strakke, 
gladde vloer was het resultaat. Nu was het 
een kwestie van geduld hebben, voordat we 
deze vloer mochten betreden. Onze hon-
den Tasha en Eowyn hielden we angstvallig 
uit de buurt, maar een buurtkat kon het 
niet laten om pootafdrukken achter te la-
ten op onze ‘walk of fame’. 

Réception beignets 

Onze wens ging dus in vervulling. We 
konden ons oliebollenfeestje binnen hou-
den op een mooie harde betonnen vloer. 
Nu was het op oudjaarsdag echter zulk 
mooi weer, dat de meesten buiten bleven 
staan. In plaats van bier hadden we lekke-
re glühwein. Buren, vrienden, maar ook 
alle harde werkers van de firma Rougier 
waren uitgenodigd. Men was onder de 
indruk van onze verbouwing, maar nog 
meer van de overheerlijke oliebollen die 
Hugo stond te bakken, met rozijnen, 
krenten én sukade. Ook de appelbeignets 
mochten niet ontbreken bij deze Neder-
landse traditie, die we stukje bij beetje 
hier op de kaart proberen te zetten. 
 
Qu’est-ce que c’est? 
Onlangs kregen we van 
iemand tekst en uitleg bij 
nevenstaand voorwerp (± 
24 cm lang). Zo hadden 
wij weer een mooi vraag-
stuk voor deze nieuws-
brief. Heeft iemand een 
idee wat dit is? 

Nieuwsbrief 17 januari 2018 


