
Lafayette  

Lafayette beroemd! 
Eerder is al eens ter sprake gekomen dat 
ons ‘hameautje’ (Franse benaming voor ge-
huchtje) een groot aantal nationaliteiten 
kent. Daarnaast houden we moedig stand 
tegen de leegloop van het platteland! Een  
journalist van ‘La Montagne’ besloot om 
hier een mooi krantenartikel aan te wijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen was ook de nieuwsgierigheid van ra-
diozender France Bleu gewekt. Een bijna 
twee uur durend interview werd uiteinde-
lijk een stukje van drie minuten op de ra-
dio. In het eerste deel is Hugo te horen die 
zich in het Nederlands mocht voorstellen. 
De rest is voor gevorderden. Verder moch-
ten we  onze chambre d’hôtes niet aanprij-
zen, maar de Nederlandse oliebollen op 31 
december worden wel genoemd! 
 

Typische franse conversatie 
Op een mooie zondag wandelen we met 
Tasha als boer Eddy voorbij komt. Hij 
stopt midden op de weg, raampje open. Hij 
wil graag weten of we nog gevogelte willen 
bestellen voor kerst: “Kanaar oe wa?” Wij: 
“Wa!” Boer Eddy: “Wa?” Wij: “Wie un 
wa!” Boer Eddy: “Un wa, sè notee!”  Kort-
om: ‘Wa’ eten wij deze kerst!? 

Klusserdeklus 
Na het opleveren van de mini-loft had het 
zomaar gekund dat we genoeg hadden van 
het klussen, maar het geval wil dat we 
juist zeer gemotiveerd zijn om door te 
gaan. Na een beetje rust en een bezoekje 
aan Nederland, hebben we eerst in ons 
eigen woonhuis de keuken gewit en een 
vaatwasser aangesloten. Daarna was het 
aanvalsplan klaar voor de volgende kamer, 
de middelste. Is dat handig? Ja! Er zit een 
heuse strategie achter, die niet interessant 
is om hier uit te leggen. Inmiddels zijn de 
materialen in huis. Ook hebben we geïn-
vesteerd in een zandstraler, die ons hope-
lijk heel wat gemak gaat opleveren (en 
minder nek- en schouderklachten). Boven-
dien  kunnen we lekker doorwerken nu 
het gebouw dankzij de mooie kozijnen 
wind- en waterdicht is. De contouren van 
de badkamer en het toilet worden al zicht-
baar. We melden ons dus wel weer! 
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https://www.lamontagne.fr/espinasse-63390/actualites/dans-les-combrailles-puy-de-dome-un-petit-hameau-compte-22-habitants-de-dix-nationalites-differentes_13673778/?fbclid=IwAR20MOf3HzVDWjeuyWLp3uUFGj3QuuwXEjyy2JN5mMKLFOeOGs6Y2FcothQ
https://www.francebleu.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/pays-d-auvergne/le-hameau-lafayette-a-espinasse-puy-de-dome-22-habitants-et-dix-nationalites?fbclid=IwAR20zQrDunmB-iC2yfI0y7UAsNa2UTGnZ9orr4Bf5t5-7SkkB3VUOH6ur0c

