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Zomer 2021
De bekende Franse band Indochine heeft
een nummer met als titel: un été français
(een Franse zomer). Ze zingen daarin dat ze
dromen van een perfecte zomer, waarin
niets ze kan gebeuren. Dat is precies wat we
onze gasten willen bieden: een heerlijke,
zorgeloze en ongedwongen vakantie op ons
idyllische plekje hier op Lafayette, waar aan
ruimte en frisse lucht geen gebrek is. Bij
deze wensen wij iedereen alvast een hele
fijne zomer, waar dat ook zijn mag.

Juli 2021

Bouwvergunning
In de vorige nieuwsbrief kwam aan bod
dat we een begin hadden gemaakt met de
graafwerkzaamheden voor de parkeerplaatsen. Nu liepen we al een tijd met het
idee om deze parkeerplaatsen overdekt te
maken, zeg maar een grote carport. Daarvoor was het wel nodig een vergunning
aan te vragen. Het kost altijd de nodige
inspanning om door de bureaucratische
Franse rompslomp te komen, maar de secretaresse op ons gemeentehuis was heel
behulpzaam en inmiddels is de vergunning binnen. De foto hieronder was één
van de vele die aangeleverd moest worden. Het geeft een mooi overzicht van ons
huis gezien vanaf de achterzijde en van de
plek waar de overkapping komt.

Tasha
Op 25 juni jl. hebben we afscheid moeten
nemen van onze allerliefste adoptiehond
Tasha. Bijna vijf jaar hebben we voor haar
mogen zorgen, wat ons een waar genoegen
was. We zullen haar vreselijk missen, maar
troosten ons met de gedachte dat ze een
hele fijne tijd heeft gehad hier bij ons.

Naamgeving
Nu de volgende kamer in de maak is,
werd het hoog tijd om eens goed over de
naamgeving te gaan nadenken. Afgelopen
jaren waren er allerlei ideeën de revue gepasseerd, maar het ‘eureka-gevoel’ zat daar
steeds niet bij. Tijdens een mooie wandeling met Tasha kwam daar de ingeving!
Welke namen dit heeft opgeleverd voor
de gastenverblijven, is na te lezen op onze
website.

