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Dag allemaal,  
Eind januari hebben we opnieuw een week 
doorgebracht in Harcigny en een hoop werk 
verzet. Het was lekker weer en we hadden 
weer veel aanloop van dorpsbewoners.  
De badkamer is nu zo’n beetje klaar, we hebben 
er ventilatie en elektriciteit aangelegd en de 
muren ‘betegeld’. Via Marktplaats wisten we in 
Nederland zes tweedehands Velux-ramen op de 
kop te tikken. Met een Franse Timmerman 
stonden we klaar om de te beginnen met het 
monteren van de ramen in het dak aan de 
achterkant. Omdat er toch een vergunning nodig 
bleek, moesten we dit karwei uitstellen tot begin 
maart. Het invullen van maar liefst acht 
formulieren (in te dienen in vijfvoud) kostte een 
volle dag. Op de foto’s een impressie.  
 
Hanenbalken 
De zolder van het huis is helemaal open, met van 
die houten hanenbalken. De vloer is bedekt met 
‘torchis’, modder vermengd met stro. Deze laag 
isoleert goed maar moet helemaal worden 
verwijderd en vervangen door een nieuwe vloer. 
Na het plaatsen van de Velux-ramen moeten 
elektriciteit en water (verwarming) worden 
aangelegd. Na een behandeling tegen houtworm 
en kunnen we het hele dak gaan isoleren en 
afwerken met gipsplaat.  
Als alles volgens schema loopt, gaan we dit 
allemaal doen in de eerste, de tweede en de 
vierde week van maart (paasvakantie).  
 
Hieronder een schema van de weken dat we aan 
het werk zijn. We hebben assistentie van een 
timmerman, elektricien, loodgieter en twee 
klussenmannen uit het dorp.  
 

Langskomen / meewerken 
Je kunt altijd langskomen/logeren in de weken 
dat we aan het werk zijn. Blijf je logeren dan zijn 
we blij als je mee kunt helpen ('s morgens 
werken, 's middag fietsen e.d. is een optie.)  
's avonds lekker eten, open haard, spelletjes, 
film, stappen e.d.  
Vooral in de paasweek kunnen we veel handen 
gebruiken, dan  gaan we de zoldervloer van de 
leemlaag  ontdoen en een nieuwe vloer leggen.  
Reis: Eigen vervoer is het makkelijkst. Kom je in 
de aangegeven weken korter dan vijf dagen, dan 
kun je (meestal) ofwel mee heen of mee terug 
rijden. (We zijn nog bezig de meest efficiënte 
treinreis uit te vinden, voorlopig moet je daar zes 
uur (enkel) voor rekenen.)  
Voor minimaal drie mensen die vijf dagen willen 
komen werken loont het om speciaal voor hun met 
de bus heen en terug te rijden. 
 
week 10 (1-8 maart) 
week 11 (9-15 maart) 
week 13 (Pasen, 22-29 maart) 
week 17 (19-26 april) 
week 18 (Hemelvaart, 26 april – 3 mei) 
week 23 (31 mei – 7 juni) 
 
Wat gaan we doen?  
We willen het huis geschikt maken voor cursussen, 
workshops en masterclasses. Deze zullen vooral 
draaien rond schrijven en muziek. Verder denken 
we aan creatieve cursussen, al of niet 
gecombineerd met fietsen en wandelen, en 
mogelijk aan yoga en meditatie.  
In de herfst hopen we te beginnen met het 
bouwen van een flink atelier/studio achter het 
huis, met uitzicht op de tuin. Daarnaast gaan we 
het huis indelen in appartementen en 
(gedeeltelijk) verhuren, en dat hopen we ook te 
kunnen doen met de studio als die klaar is.  

Frank is bezig met een bedrijfsplan voor de 
komende anderhalf jaar, want dit vergt veel 
organisatie en voorbereiding.   
 
Studio/stichting Pala 
De naam die we in gedachten hebben is ‘studio 
Pala’, met bijbehorende stichting. Pala is het 
Indonesische eiland waar de roman ‘Island’ van 
Aldous Huxley zich afspeelt. Een journalist spoelt 
na een storm aan op een idyllisch eiland. 
Afgeschermd van de buitenwereld bouwt de 
bevolking sinds drie generaties aan een ideale 
samenleving waar moderne technische 
voorzieningen hand in hand gaan met een – kort 
gezegd – boeddhistische levensfilosofie. Pala heeft 
het lawaai en commerciële geweld van de wereld 
niet nodig, het is er goed toeven. Helaas heeft de 
miliaire leider van een naburig eiland zijn zinnen 
gezet op de olie van Pala, en weet hij de 
prinselijke familie van Pala om te kopen… Huxley 
zocht zijn leven lang naar een synthese tussen 
westerse, rationele wetenschap en oosterse 
spiritualiteit. In ‘Island’, zijn laatste boek (1962), 
vatte hij die zoektocht op een briljante manier 
samen.  
 
Eerste activiteiten 
Er staan nu twee activiteiten voor de komende 
zomer. De eerste is een intensieve cursus ‘zet je 
scriptie op de rails’ voor masterstudenten. Joy de 
Jong gaat deze cursus geven.Joy is professioneel 
scriptiebegeleider aan de Universiteit Nijmegen. 
We zijn erg benieuwd of hier een markt voor is...   
Daarnaast is de opname van een CD gepland in 
augustus.  
Wie weet wat we voor de zomer verder nog 
kunnen realiseren.   
 
Frank en Lonnie 



 
 
 
De eerste stappen op het bureaucratische pad, 
tochtjes naar de houtzagerij, koffie op de stoep 
in de winterzon, een badkamer die opeens iets 
wordt,  
 
en dan nu de zolder… 
 

  

  
 

 
 

 

 


