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Down the Lafayette-lands
Vanaf 9 augustus ging de mini-loft dan wel
officieel in de verhuur, de grote testcase
hadden we al een aantal weken eerder. Onze dochter Eline wilde twee jaar na dato
nog haar ’21-diner’ organiseren, een nieuw
fenomeen onder studenten. Onze ‘gouwe
ouwe’ Vrijbuitertent werd opgezet in de
tuin en de mini-loft deed dienst als sanitairgebouw. Van alle kanten kwamen de jongelui toegestroomd. Het leek net een festival.
In de keuken werd een groots maal bereid.
Een prima proefweekend dus voor alles:
het testen van de mini-loft, gasten ontvangen en koken voor een groep. Het was ook
een mooie gelegenheid om ons gezin op de
gevoelige plaat vast te leggen.

ten we een Frans balkon. Leuk om te vermelden is het feit dat de katrol bij het
trapluik nog afkomstig is uit het ouderlijk
huis van Hugo in Randwijk.

Tijdens de warmste uren van de dag kon
Hugo binnen verder werken aan een tafeltje en barkrukjes. Sinds hij het houtbewerken heeft ontdekt, is het voor hem zeker
‘Ike-nee’, hoewel hij daarvoor ook al geen
fan was van ‘Ike-ja’. Laat in de middag, als
de voorzijde van het huis weer in de schaduw lag, gingen we verder met de aanleg
van het terras. Carianne maakte (samen
met een kennis) gordijnen en kussenhoezen voor de aankleding.
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Puntjes op de i
Toen we na het jongerenweekend iedereen
hadden uitgezwaaid, gingen we weer aan de
slag met de echt allerlaatste loodjes van de
mini-loft. De vide moest beveiligd worden
met een balustrade en een trapluik. Daarnaast besloten we dat er achter het bed een
hoofdbord als beveiliging tegen het stoten
moest komen. Als laatste maatregel plaats-

Op de foto rechtsonder het bewijs dat we
materialen hergebruiken: de deuren van
deze oude kast zijn verwerkt in de keukenkastdeurtjes en in het tafeltje.

