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Wat een korte ‘Indian summer’ leek werd een 
lange, uitbundige herfst. De bosrand wordt geel 
en rood, steeds feller. In de schemering kleurt 
de roodbruine aarde van versgeploegde akkers 
bijna paars. En de hemel war veurrooi….. Dan 
ineens zijn de bomen kaal en bereidt het land 
zich voor op de winter.  
 
Eind november alweer. Hoogste tijd voor een 
update. In augustus en vooral eind september 
hebben we ons ‘de pleuris’ gewerkt. Een groepje 
leidinggevenden van bibliotheken uit het Gooi zou  
bij ons een ‘heiweek’ komen doen, een ideale 
gelegenheid om de voorzieningen uit te proberen. 
Volgens Patrick en Cédric, onze trouwe werkers, 
kon alles half oktober makkelijk klaar zijn. Frank 
dacht het ook, dus we gingen er voor. Lonnie had 
zo haar twijfels, achteraf terecht. De tijd begon 
te dringen en begin oktober merkten we dat het 
écht niet snel genoeg ging. De loodgieter kwam 
dagenlang niet opdagen, hij was zelfs wékenlang 
zoek. En als er geen leidingen liggen kan de rest 
niet verder…  Dat brak ons op. Een badkamer 
bedenken is één ding, hem helemaal laten 
functioneren is toch nog iets anders.  
Enfin, bibliothecarissen zijn flexibel, ze vonden 
een plek op de Veluwe, waar ze uiteindelijk ook 
heel content waren. Erg jammer dat we daardoor 
de eerste proef op de som niet hebben kunnen 
nemen, maar het zou ook bijna té mooi zijn 
geweest. Ze hebben  beloofd gewoon volgend jaar 
te komen… 
 
Zwartwerken ?! 
Intussen hadden we zo hard gewerkt, dat het wel 
even een tandje minder mocht. Bovendien was de  
burgemeester zo vriendelijk om via via naar ons te 
laten uitlekken dat we ‘onder surveillance 
stonden’ wegens zwartwerk. Verstandiger dus om 
het even rustig aan te doen, want als iemand 

kwaad wil kunnen we nogal vette boetes 
verwachten.  
Voor alle duidelijkheid: wij moeten natuurlijks 
níets hebben van zwartwerk. Behalve de ‘witte’ 
dakdekker, hebben we gewoon af en toe vrienden 
op bezoek die een beetje meeknutselen. ;-)  
Nou ja, misschien is het toch beter dat bepaalde 
dorpelingen de twee, driehonderd meter naar ons 
huis voortaan niet per auto afleggen, om hun 
vehikels vervolgens pontificaal voor ons huis te 
parkeren. Patrick en Cédric zetten hun auto 
voortaan bij de buren …. 
 
Van duister hol naar balzaal 
Het gaat dus nu wat langzamer, maar we zijn er 
bijna. De zolder, vorig jaar nog een duister hol 
met een golvende leemvloer is veranderd in een 
lichte balzaal. De gebeitste balken, de triplex 
vloer (net parket) en de twee kroonluchters doen 
het prachtig. Via Marktplaats hebben we acht 
extra houten bedden op de kop getikt, en 
beddengoed van Ikea is – met dank aan de 
textielwerkers in China – heel betaalbaar. Dus dat 
is alvast geregeld.  
De keuken is nu klaar, behalve het schilderwerk. 
Frank timmerde van een partij beuken balken en 
grenen vloerdelen eigenhandig kastjes en zelfs 
laden, tot verbazing van de timmerlui die dat niet 
verwachten van een stadse journalist. Het kostte  
al met al twee volle weken, maar het ziet er 
prachtig uit. Verder is het dak vernieuwd van de 
toekomstige studio, het achterste gedeelte van 
het huis. Ook is een deel van het fundament 
vervangen, zodat het eiken skelet niet kan 
verzakken. Daarmee maken we al een begin met 
‘part two’ van de verbouwing… 
En dan komt het moment dat je even héél moe 
bent en ontdekt dat je - met je werk in Nederland 
- eigenlijk twee banen hebt… Zeker nu Lonnie er 
steeds meer projecten bij krijgt in het museum en 

Franks bureau FSP, recessie of niet, ineens bulkt 
van de opdrachten. Dat roept de vraag op hoeveel 
energie we kunnen steken in activiteiten in 
Harcigny. Een muziekweek in december wilde 
helaas nog niet vlotten, maar Frank wil spoedig 
aan de gang met de workshop ‘zet je scriptie op 
de rails’, een workshop scenario-schrijven en 
minstens één muziek-activiteit. Ina en Teddy 
hebben intussen een eigen initiatief ontplooid: ze 
gaan dit voorjaar en zomer experimenteren met 
wandelweekeinds. Ze hebben al routes verkend, 
we zijn erg benieuwd natuurlijk.  
 
Er zijn nog een hoop andere plannen, waaronder 
het oprichten van ‘vrienden van Harcigny’, 
bedoeld voor iedereen die af en toe graag in alle 
rust wil werken (of ontspannen) en dat net zo 
goed in ons mooie oord kan doen. Leden-vrienden 
kunnen voor weinig geld het huis gebruiken, en de 
studio - als die af is. De contributie gebruiken wij 
dan om één of tweemaal per jaar een feest met 
attractie te organiseren.  
De vraag is: wanneer organiseer je het allemaal. 
 
Kerst & Oud en Nieuw 
Het feest voor wie heeft meegeholpen wilden we  
eerst houden in december. Maar het lijkt ons toch 
beter, ook gezien onze drukte, om dat in april te 
doen, als het mooi weer wordt. We hopen dat dit 
ieders goedkeuring heeft… 
Tot en met december is het prioriteit om het huis  
af te maken, vooral schilderen. Het dankbaarste 
werk. Met Kerst en Oud-en-Nieuw gaan we daar 
een gooi naar doen. We zullen er zijn van 22 
december tot en met 1 januari. Dus wie er even 
uit moet, teveel energie heeft of een goed 
heenkomen zoekt voor de feestdagen… De bus 
rijdt twee keer en het haardvuurtje knappert.  
 
Veel groeten, Lonnie en Frank 



 
 
Pure poëzie..  

 
even goed nadenken…  

 
 

… klaar! 

  badkamer, nog net niet 

 
 

Drie pluizige aanwinsten (zijn al onder dak!) 
 
 

 
Achterburen 

 
De laatste loodjes ……    

 
klaar! 

 


