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Eén ding is zeker: de tuin staat er prachtig bij. 
Het plantenperk aan de voorkant is heuphoog 
opgeschoten, de moestuin staat vol aardappels 
(goed voor de vruchtbaarheid), de kruisbessen 
en de kersen rijpen snel. En… Jacky heeft de 
brandnetels gerooid en een schaapkskooi 
gebouwd. Vier schapen grazen nu de tuin af. 
Ons zullen ze niet betrappen op zo’n rood-gele 
motormaaier met comfortabel zitje…  
 
Stel je voor: je hebt je minikasteel net mooi 
opgeleukt met meubeltjes en kleurtjes, ga je de 
zoldervloer eens goed bekijken. ‘Valt allemaal 
best mee’, aldus de werklui. Blijkt het beter om 
de vloer er dus maar helemáál uit te halen, want 
de meeste planken zijn krom of beschadigd. Sta je 
van de ene dag op de andere dus in een gigantisch 
gat te staren waar eerst dat schilderachtige 
balkenplafond zat. En een stófzooi…  
 
‘Help, mijn man is klusser!’ 
Nou, laat ze maar komen, die lui van te TV. 
Minstens zeven volle aanhangwagens met ‘torchis’ 
moesten worden afgevoerd, een fijn soort klei 
waarmee de zoldervloer geïsoleerd was. Maar het 
zwaarste karwei is nu geklaard: de zoldervloer is 
vervangen over een lengte van 17 meter. De 
balken zijn een stuk hoger gelegd en deels 
vervangen. Na het verwijderen van wespen- en 
bijennesten uit de nok van de stal zijn we nu toe 
aan het plaatsen van de trap, waarna het bouwen 
van extra badkamer op zolder kan beginnen…  
 
De goede moed lijdt er (meestal) niet onder, en 
aan zin om de schouders eronder te zetten geen 

gebrek. Maar de eerste cursus ‘zet je scriptie op 
de rails’ moesten we toch echt even uitstellen. 
Dat was even slikken, want dat betekent dat we 
deze zomer nog geen ervaring met workshops 
kunnen opdoen.  
Daar staat tegenover dat we binnenkort een 
prachtige slaapzolder hebben, (extra slaapplaats 
voor acht mensen), met van dat ruige balkenwerk 
en fantastisch uitzicht op de tuin en bosrand.  
 
De sleurhut van oom Tomtom 
Intussen is het ook een gezellige boel. In de week 
rond Koninginnedag hadden we gezelschap van 
Monique, Kees, Martin, Jules, Ina en Vonne. De 
laatste twee op 1 mei, de dag waarop de Fransen 
elkaar al sinds de Middeleeuwen lelietjes-van-
dalen kado geven. Zelfs electricien Romain ging ’s 
middags het bos in om ze te zoeken. Willem, 
Corrie, Ruud, Sip en Fenny kwamen het laatste 
weekeind van mei een kijkje nemen en/of 
meewerken. Het tijdelijke gebrek aan slaapplaats 
konden we compenseren doordat we de caravan 
van Lonnie’s ouders mochten neerzetten, een 
voertuig dat Bart pleegt aan te duiden als ‘de 
sleurhut van Oom Tomtom’. Maar Corrie en Ruud 
zijn – na het afkrabben van behang en het stuuken 
van de douche -  toch maar naar een stofvrij hotel 
in Vervins gevlucht.  
 
We zijn er…  
de eerste week van juli (en mogelijk ook de 
laatste). Dan wordt er flink gewerkt. Voor de 
liefhebbers.  
Van 2 tot 17 augustus doen we het rustig aan.  We 
maken ontbijt voor wie er is, werken ’s morgens 
en houden de middag vrij. Er valt veel te 

genieten: goed fietsbare hellingen met weelderig 
uitzicht op bossen en beekdalen, de vele 
versterkte dorpskerken waar de streek bekend van 
is, diverse dorpsfeesten (van 1-3 augustus in ons 
eigen dorp), de markt, terrassen en restaurantjes 
in middeleeuws Vervins. Het verscholen Jeantes, 
waar de Nederlander Charles Eijk een beroemde 
kruisgang heeft geschilderd. Een dag naar Reims 
of Parijs. Of gewoon rust, ruimte, natuur en 
afwezigheid van haast en geraas.  Echte stilte. ’s 
Avonds kampvuur. Dat soort simpele, kostbare 
dingen.   
 
Zin om langs te komen tussen 2 en 17 augustus? 
Tegen die tijd hebben we voldoende 
slaapplaatsen (gratis en voor niets). Natuurlijk 
kun je ook je tent opzetten ergens in de tuin.  
Voor iedereen die meegewerkt heeft of 
anderszins (moreel) bijdraagt, organiseren we 
later dit jaar een activiteitenweekeind en groot 
feest! 
 
O ja, heb je toevallig spullen over die we kunnen 
gebruiken? We zoeken onder andere nog een grote 
koelkast, bedden en matrassen, oude perzen, 
gekke kastjes…   
 
Fijne vakantie allemaal!  
 
Frank en Lonnie  
 
P.S. Twee à drie mensen (evt. met fiets) kunnen 
meerijden tussen 13 (heen) en 17 augustus 
(terug). 



 
 
 
‘ Onze’ schapen, terwijl het binnen nog niet 
helemaal klaar is, balken gaan eruit en erin, 
en een bordje met nummer van de 
vergunning  moet zichtbaar zijn aan de 
weg. Gelukkig zijn er heerlijke plekken om 
aangenaam te verpozen, nemen we de 
goede gewoonte over om ’s middags warm 
te eten en schiet de zolder al flink op.  
   

   

   

 


