
Lafayette  

Noodweer 
Op zaterdagavond 4 juni trok er noodweer 
over onze regio. Dat is alweer een tijdje ge-
leden, maar de gevolgen van de hagelste-
nen die toen vielen zijn in de omgeving 
nog steeds duidelijk zichtbaar. Veel daken 
zijn met zeil of plastic bedekt en er rijden 
nog veel gebutste auto’s rond. Het dak van 
ons huis is zo’n 20 jaar geleden volledig 
vernieuwd, nadat een soortgelijke hagelbui 
was overgetrokken. Een geluk nu, want wij 
zijn er met relatief weinig schade vanaf ge-
komen. Een veluxraam boven de werk-
plaats ging aan diggelen, maar die is inmid-
dels al vervangen. Het dakje van de mini-
loft is het meest getroffen. Daar is tijdelijk 
plastic overheen gespannen. Er zijn geluk-
kig nergens grote lekkages ontstaan. 
 
 
 
 
 
Oeps… 
De hagelstorm had dan geen schade aan 
ons huis aangericht, maar de dakpannetjes 
op een buitenmuurtje waren bijna allemaal 
stuk. Na een heel weekend regen, waardoor 
de oude zandvoegen wegspoelden, stortte 
het muurtje in. Daarmee kwam ons plan 
om dit muurtje op een andere plaats te her-
bouwen in een stroomversnelling.  

Gezinsuitbreiding 
Iets minder dan een jaar na het overlijden 
van onze hond Tasha vonden we dat het 
weer tijd was voor wat leven in de brouwe-
rij. Dat lijkt prima gelukt met de komst 
van twee jonge poesjes, die ons aardig be-
zig houden. De lapjespoes heet Toulouse 
(naar één van de katjes uit Disney’s 
Aristokatten) en de grijze heet Tigre (naar 
Teigetje uit Winnie de Poeh).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Integreren 
Om ons beste beentje voor te zetten in de 
dorpsgemeenschap van Espinasse, zijn we 
beide actief geworden in een commissie. 
Hugo is nu penningmeester van de Club 
d’Amitié. Die organiseren een paar keer 
per jaar een etentje, dat vaak opgeluisterd 
wordt door accordeonmuziek (dit als indi-
catie voor de gemiddelde leeftijd van deze 
club). Carianne zit in het comité dat het 
jaarlijkse dorpsfeest organiseert. Er waren 
wat hobbels te nemen dit jaar, maar met 
inzet van welwillende vrijwilligers werd 
het toch een heel geslaagde middag. 
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