
Lieve Vrienden, 

Mei alweer: bloeiende appelbomen als hagelwitte 
fonteinen in het land. Twee dartelende, zeer 
nieuwsgierige lammetjes. En onder het dak zien we 
de hongerige bekjes van piepende jonge 
zanglijsters, net boven de rand van het nest uit. 

Wat een lange winter, maar dit jaar geen lekkages, 
we leren! Eind november, een nog zomers 
aandoende herfstweek, is met hulp van velen de 
schuur leeggeruimd om hem tot studio te kunnen 
verbouwen. Urenlang bij het vuur ’s avonds. De 
enorme berg sloophout, je kan niet álles 
hergebruiken, brandde als een fakkel. 
Eind december hadden we heerlijk veel bezoek. De 
verhalen, winterse wandelingen, de zielraspende 
flamencoliederen van Joost, de avondlijke 
gesprekken over het diepere zijn liggen nog vers in 
het geheugen. 

Dorpsnieuws
Laatste nieuws uit het dorp: Tuinman Jacky heeft de 
aardappels tijdelijk verruild voor een spichtig 
vriendinnetje, waarmee hij nu een huis in het dorp 
wil kopen. Tijdens het Europese 
crosskampioenschap in het dorp naast ons reed een 
dronken bezoekster een betonnen lantaarnpaal 
omver. Patrick leert Nederlands uit Van Dale’s 
woordenboek en toont een voorkeur voor woorden 
als ‘klaploper’ en ‘mierenneuken’. (Voor 
liefhebbers: ‘enculer des mouches’.)

Werk aan de winkel
Tijdens de ‘wilde werkweek’ in mei zijn we 
onverwacht snel opgeschoten met de studio. Het 
dak was in januari al gerenoveerd, met behoud van 
de meeste oude balken. Met hulp van Maarten, 
Jerôme en anderen is de vloer 30 centimeter 
uitgegraven zodat er beton op kan worden gestort. 
De vrijkomende aarde en puin heeft achter de 

studio een perfecte bestemming gevonden. We 
egaliseren dat stuk zodat we er een terras kunnen 
maken.  
Francis en Patrick hebben een deel van de muren 
gesloopt en fundamenten gestort, de tweedehands 
glaspuien uit Nederland staan te wachten. Dat 
wordt een prachtig, onbelemmerd uitzicht op de 
tuin. Eerst moeten er nog een kuub of tien aan 
stenen, zand en cement in muren en vloeren worden 
veranderd, maar je kunt al zien dat het een 
prachtige ruime en lichte werkruimte wordt. Wat 
een mazzelaars zijn we toch. 
Overigens kregen we de in drievoud ingediende 
vergunningaanvraag per kerende post terug. Er 
moesten meer foto’s bij van de situatie van ver en 
van dichtbij. Dat dat minstens een maand extra 
vertraging zou geven begrepen we zeker wel. We 
nemen maar aan dat de ter zake belaste ambtenaar 
dan ook wel zal begrijpen dat we tegen die tijd al 
zowat klaar zijn. 

Integratie
Dit jaar delen we voor het eerst in het ‘part de 
bois’. Bewoners van het dorp krijgen door loting 
een perceel toegewezen in het bos achter ons. Op 
elk perceel ligt een aantal gemarkeerde bomen die 
je mag meenemen. Wij hebben vier flinke bomen, 
goed voor (naar schatting)  twaalf kuub hout. 
Gelukkig zorgt Jacky voor het zagen, kloven en 
transport.  
Ook op ander gebied integreren we. Tijdens de 
jaarvergadering van de vereniging jazzfanaten 
JazzThémis werd Lonnie tot lid ‘bienfaiteur’ en 
Frank tot het 15de bestuurslid gebombardeerd (op 30 
leden). JazzThemis organiseert jaarlijks in oktober 
een mooi klein festival in het Familistère in Guise 
(30 km van Harcigny). Het Familistère is het 
historische, recent gerestaureerde wooncomplex 
behorende bij de kachelfabriek van Godin. Deze 
verlichte industrieel liet met de winst van zijn 
fabriek enorme, toen moderne woongebouwen, een 

zwembad,een winkel, een bibliotheek en een 
theater bij de fabriek bouwen, en gaf het geheel 
vervolgens aan zijn arbeiders. Tot ver in de jaren 
zestig hebben er tweeduizend mensen in deze 
zelfvoorzienende commune gewoond. In het theater 
–een minuscule ‘bonbonnière’, door de arbeiders 
zelf gebouwd– wordt sinds kort een deel van het 
festival georganiseerd. Vanuit Nederland willen we 
daar graag een handje aan gaan meehelpen.

Activiteiten
De activiteiten kwamen een beetje in de 
verdrukking door het werk aan de studio. Met 
pinksteren organiseren Ina en Teddy een 
wandelweekend, en vanaf 17 juli weer een 
wandelweek. Dat was geweldig gezellig vorig jaar, 
dus we kijken er naar uit. Verder organiseert Helma 
Bannink vanuit Limburg twee zangweekends. Het is 
geen makkelijke tijd voor dat soort dingen, maar we 
hebben goede hoop dat het zangweekend van 11 
juni kan doorgaan. Op 19 juni treedt Franks groep 
Prime Time Club op in Montcornet, een gevolg van 
de enthousiaste reacties op ons optreden in 
Harcigny vorig jaar. Mogelijk krijgen we nog een 
groep van het freelancersnetwerk Cultuur&Co op 
bezoek.. Voor oktober zijn we met saxofonist Paul 
Weiling een masterclass aan het organiseren, met 
een eindoptreden tijdens het festival in Guise. We 
gaan ervan uit dat de studio dan bruikbaar is. 
Dat is toch een mooie lijst, en wie weet wat de 
zomer nog meer brengt. Sinds de werkweek zijn er 
trouwens ook weer twee ‘Vrienden van Harcigny’ bij 
gekomen: Ella en Maarten. Soyez les bienvenus!, 
zeggen ze hier dan.

Wie een week of weekend het huis wil gebruiken, 
dat kan! Zie verhuur

Groeten, Frank en Lonnie
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Jannie verwijdert onherkenbare substantie Frank jamt in Guise Pien zet de pignon in de beits

Echt kerstvakantie… Met af en toe een frisse neus Een dak voor de studio

Lammetje helpt bij voorjaarsschoonmaak Flamenco en Picardische liederen Terras in wording


