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Een herfstachtige zomer ging over in een 
zomers najaar, dus dachten we: buiten aan 
de gang dan maar! 
Een nieuwe ingangsdeur was al een tijd een 
feit, maar het is niet de bedoeling dat men 
daar naar toe glijdt. 
Een trap moe(s)t er komen, maar dan wel 
eentje met allure. Tree voor tree beton stor-
ten; geen half werk dat we later bezuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast werd gewerkt aan de nieuwe toe-
gang tot ons domein. Geloof het of niet: 
geen klus is ons meer te groot of te klein. 
De pilaren voor een poort rezen al snel tot 
het gewenste niveau, met ruimte genoeg 
voor entree te voet of met de auto. 

Voor het hekwerk gingen we op de Franse 
marktplaats op zoek. Die website heet hier 
‘le bon coin’ en dat betekent zoveel als 
‘koopjeshoek’. 
We zijn erg tevreden met de exemplaren 
die we hebben gevonden, en benieuwd hoe 
het eruit zal zien als we het gaan afronden. 

 
 
 
 
 
 
 
De muren van eetzaal en kamer zijn in-
middels tot de gewenste hoogte gerezen. 
Nu nog het plafond erop, zodat we geen 
kou meer hoeven te vrezen. 
Verder is een eerste laag afwerking op de 
meeste muren aangebracht. Daarna krij-
gen tegelen en voegen onze aandacht. 
 
 
 
 
 
 
Naast al dit goede nieuws was er ook een 
tegenvaller. Een mooie eik stortte tijdens 
een storm neer met een flinke knaller. 
Nu vinden we extra brandhout altijd fijn, 
maar deze grote jongen hebben we niet 
zomaar klein. 
 
 
 
 
 

Het duurt nog even voor het vakantiesei-
zoen weer daar is, maar overweeg eens een 
verblijf bij ons, want dat is niet mis. 
Er is hier rust en ruimte in overvloed en 
dat doet een mens vast en zeker goed. 
Vandaag eten we lekker speculaas, meege-
nomen door Nederlands bezoek. 
Daarmee sluiten we nu het grote boek. 
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