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En toen was er licht!

Ik zie, ik zie...

Donderdag 20 juni was de grote dag waarop de controleur van de elektriciteitsmaatschappij langskwam. Het zou te mooi zijn
geweest om waar te zijn als dat in één keer
goed zou zijn gegaan. We gingen snel aan
de slag met de noodzakelijke aanpassingen.
Daarna kwam binnen twee dagen het verlossende papiertje met de toestemming om
aangesloten te worden op elektriciteit.

…En het is oranje. Eindelijk staat onze
tractopelle weer bij huis! Net als onze kozijnen was dit een lang(s)lopend verhaal.

Mini-loft Lafayette
Het heeft even geduurd, maar met gepaste
trots kunnen we melden dat ons eerste project klaar is om getest te worden. We hebben bijna alles zelf gedaan, waarbij het een
sport was om zoveel mogelijk gevonden en
gekregen spullen en materialen te hergebruiken. Dat kost tijd, maar geeft heel veel
voldoening. We vinden zelf dat we een heel
knus verblijf met een rustieke uitstraling
hebben gecreëerd. Vanaf 9 augustus is het
mogelijk om in de mini-loft te overnachten. Op de website www.longerelafayette.fr
vindt u meer informatie.

Ja! Lampen ophangen

Zelf de trap maken

In april 2017 ging deze graaf-laadcombinatie namelijk stuk. Het kostte
moeite om een garage te vinden die de
reparatie aandurfde. Nadat het hele ding
uit elkaar lag, bleek dat niet alle onderdelen meer nieuw te verkrijgen waren. Het
zit dan niet in de aard van de Fransen om
op zoek te gaan naar een oplossing. Zo zie
je veel materieel als museumstuk in een
weiland eindigen. Wij zijn dus zelf maar
op zoek gegaan naar tweedehands onderdelen. Na enkele omzwervingen kwamen
we bij een uiterst vriendelijk bedrijf in
Noord-Holland uit, die zowaar alle onderdelen voor ons wist te vinden. Bovendien
werden ze persoonlijk hier afgeleverd in
augustus 2018. Je zou denken dan is de
boel in een week gefikst, want iemand
heeft toch weer die werkplaats nodig.
Maar nee. Het kostte nog meerdere telefoontjes, mailtjes en bezoekjes voordat de
tractopelle weer in elkaar werd gezet.
Maar voilà…

