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Grote doorbraak! 
Tussen de toekomstige eetzaal en keuken 
moet een nieuwe doorgang komen voor 
een goede circulatie van het werk straks. 
Op de daarvoor bedachte plaats in de 
muur was al een boogconstructie zichtbaar, 
maar die was nog dichtgemetseld met bak-
stenen. De stille hoop was dat die makke-
lijk weg te breken zouden zijn, dus ging 
Hugo een middagje tekeer met klopboor, 
hamer en beitel…en voilà! Een werkelijk 
prachtig boogje kwam daar tevoorschijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meten is weten 
Nu alle muurtjes van kamer Astérix op 
hoogte zijn, is het tijd om stopcontacten en 
lichtschakelaars te gaan voorbereiden. De 
inrichting van de kamer was al uitgedacht, 
maar in het werk kwamen we een mooi nis-
je tegen dat we graag zichtbaar willen hou-
den. Dat werd dus even meten en puzzelen 
(op papier) om te kijken of het kan en waar 
de elektriciteitspunten dan moeten komen. 

Dé Auvergne! 
Wij vervelen ons nog steeds geen moment 
hier op het platteland. Zo ben je op een 
druilerige vrijdagochtend net aan het be-
denken wat je die dag gaat doen, belt de 
buurman dat er een boom van één van 
onze percelen is omgevallen over een na-
bijgelegen pad. Naast dat we tegenwoor-
dig een abonnement lijken te hebben op 
omwaaiende eiken, was het zaak om deze 
boom snel aan de kant te ruimen, zodat 
de doorgang weer vrij was. Dan ben je blij 
dat je een tractopelle bezit om deze klus te 
klaren. Overigens zou het anders ook 
geen probleem zijn om hulp te vragen aan 
een boer uit de buurt. Die zou dan zonder 
pardon met z’n tractor komen om de 
boom aan de kant te schuiven. Dat is ook 
in het kort hoe wij het leven hier in de 
Auvergne ervaren: niet zeuren, elkaar hel-
pen en daarna ‘boire un coup’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilja Gort typeerde in zijn programma 
‘Gort over de grens’ de Auvergne als een 
woest niemandsland in het hart van 
Frankrijk. Hij benoemde echter ook dat 
het een stukje onontdekt Frankrijk is en 
dat kunnen wij zeker beamen. Nieuwsgie-
rig geworden? Bekijk dan hier deze afleve-
ring en wie weet inspireert het om eens 
vakantie te houden in dit gebied! 

Nieuwsbrief 38 februari 2022 

https://www.npostart.nl/gort-over-de-grens/29-01-2022/AT_300001513

