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Op het nippertje...
Na al het buitenwerk in het voorjaar, gingen we eind april met goede moed weer
verder met onze eerste ‘chambre d’hôte’kamer. De deadline voor deze kamer was in
eerste instantie het Pinksterweekend eind
mei. Familie van Carianne zou een lang
weekend komen. Behalve dat er nog niemand de grens over mocht in die tijd, werd
uitgerekend de oom die zou komen ernstig
getroffen door het coronavirus. Toen op 11
mei de volledige lockdown werd opgeheven
en we maar liefst in een straal van 100 km
rondom huis mochten, ontvingen we gasten uit Clermont-Ferrand. Die waren blij
dat ze even de stad uit konden. Het betrof
de dochter van de oud-eigenaresse van ons
pand en haar man. Ze waren heel enthousiast over de manier waarop we het pand
aan het opknappen zijn. Daarna werd het
steeds zekerder dat de grenzen half juni
weer open zouden gaan en toen kwam daar
die aanvraag voor een verblijf van 8 nachten! Maar precies in die periode was er ook
een verblijf in de mini-loft geboekt. Na niet
al te lang nadenken namen we de boeking
aan.

augustus 2020

aan. De deadline van begin augustus
moest makkelijk haalbaar zijn. We legden
onszelf een strak werkschema op
(vrijwillige lockdown) en zetten alles op
alles om de kamer af te krijgen. Dat lukte
ook, maar het werd een close finish. Om
kwart over 4 werd het werktenue verruild
voor nette kleren om vervolgens rond half
5 vlekkeloos over te gaan in onze rol als
gastheer en gastvrouw. Wij zijn hoe dan
ook zeer trots op het resultaat.

C’est chouette!

Lekker bezig!

Ondanks de onszelf opgelegde lockdown,
kwamen er geregeld mensen de vorderingen van de kamer inspecteren. Zo kwam
de Franse buurman eens een kijkje nemen
en zegt: “C’est chouette!” Dat betekent
“het is heel mooi”. Je spreekt het ongeveer
uit als: “sè sjwet.” Dus Hugo steekt z’n
verhitte hoofd uit de badkamer en zegt:
“Ja het is zweten.”

