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Dag allemaal,  
Voor wie het een beetje heeft gevolgd – of er nog 
niets van weet – een korte update over ons huis, 
het dorp en onze plannen in Harcigny.  

 
Rond de kerst hebben we voor heerst ruim een week 
doorgebracht in ons nieuwe Franse paradijs. Prima 
helder weer de meeste tijd – behalve enkele dagen 
dichte mist met een zicht van tien tot twintig 
meter. Hebben we dat ook meteen eens 
meegemaakt. We kregen (veelal meerdaags) bezoek 
van maar liefst 22 mensen… Het was meteen een 
gezellige boel. Ook hadden we tijd om kennis te 
maken met buren en dorpsgenoten.  
 
Het dorp 
Harcigny (280 inwoners) blijkt een actief dorp. De 
burgemeester - die je voor allerlei zaken nodig hebt 
- is een prima vent die veel organiseert en open 
staat voor alles wat de levendigheid (en de 
economie) van het dorp ten goede komt. Belangrijk, 
want veel jongeren trekken voor werk of studie naar 
de stad en de streek vergrijst behoorlijk. De school 
is er al twintig jaar terug gesloten, maar er is nog 
een café, annex bakkerij, annex winkeltje. Dat het 
dorp leeft is ook te merken aan het geregelde 
gebruik van de ‘salle de fêtes’. Onder andere voor 
een uitbundige kerstviering voor kinderen - met 
toneelstuk door dorpsbewoners. Diezelfde 
dorpsbewoners, Francois en Claude Péry, blijken elk 
jaar een compleet Picardisch festival in de streek te 
organiseren!  
 
Het huis 
Zes weken na de overdracht is het woonhuis volledig 
bewoonbaar en werken alle voorzieningen: 
electriciteit, centrale verwarming (op hout), warm 
water, een prima douche… telefoon en internet 
zullen er ook snel zijn. Het vaalbruine behang van 

de keuken is lekker opgefrist met geel en groen. In 
de séjour (woonkamer) hebben we een voorzetwand 
geplaatst om een vochtige lemen muur te isoleren.  
Omdat we de hele inboedel van de Padangstraat 
konden overbrengen, hebben we alle huisraad die 
we nodig hebben. De rest scharrelen we bij elkaar 
op plaatselijke brocantes. Electrische kookplaat plus 
afzuigkap:  40 e. Vier sierlijke houten stoeltjes met 
rietzitting: 8 e. Eerder hadden we al een 
gepolitoerde kast gered van de Amsterdamse 
vuilnisman. Laat dat scharrelen maar aan ons over… 
Hulp is volop te krijgen in het dorp. Inmiddels 
hebben zich een aardige klussenman (Patrick) en 
dito tuinman (Jacky) aangediend. Via Patrick konden 
we vier kuub brandhout laten bezorgen. Jacky heeft 
de tuin al ontdaan van brandnetels en andere 
rommel (drie autowrakken!). Hij gaat de tuin 
onderhouden. Gratis, in ruil voor de oogst van de 
moestuin. Die verkoopt hij op de markt, en voor ons 
eigen gebruik zal ruim voldoende over zijn. Door 
zijn zorg kunnen we ook kippen (eieren!) en enkele 
schapen houden.  
Geweldig, want er moet veel gedaan worden. Eerst 
de keuken, dan reparaties aan de buitenkant, het 
verwijderen van leem (‘torchie’) van de zoldervloer, 
vloeren en veluxramen plaatsen, een trap maken, 
de zolder isoleren…  
 
Studio Harcigny… 
Ja, dat is nog maar het begin. Want onze bedoeling 
is om ook echt iets te gaan doen met de weelde die 
zo’n Frans dorp op vier uur rijden van Nederland 
biedt.  
Een schuur in de tuin gaan we verbouwen tot 
atelier/studio van een meter of vijf bij tien. Met 
uitzicht op de tuin, geschikt als tijdelijk atelier, als 
cursusruimte voor groepen en als muziekstudio. 
Aangevuld met verblijfsfaciliteiten voor tien tot 
vijftien mensen willen we er een plek van maken  

waar niet alleen volop te genieten valt van natuur, 
ruimte en stilte, maar waar ook geconcentreerd  
gewerkt kan worden. In groepen, of individueel. 
Werktitel: Studio Pala – maar dat is nog niet beslist.  
 
Zin om iets te doen?  
Dat gaat veel werk, tijd en geld kosten. Maar waar 
kun je dat beter in investeren dan in zo’n prachtige 
plek, die je – behalve voor je eigen plezier - 
geschikt maakt om met anderen te genieten en te 
creëren?  
Als alles volgens plan loopt, hopen we dit 
voorjaar/zomer al enkele proefworkshops te kunnen 
doen.  
Wie zin heeft om langs te komen, al of niet om iets 
te doen: Laat het even weten, dan kijken we 
wanneer het kan. In principe is Frank er elke laatste 
week van de maand. Onze bus biedt plaats aan drie 
passagiers. Fietsen kunnen achterin.  
 
In de volgende nieuwsbrief meer over het dorp, het 
huis en onze plannen. 
 
Frank en Lonnie 
 



 
 
 
Zoals het er nu uitziet… 
 

  

   

  

 
 
 
 
 

 
 
 

…gaat ’t de goeie kant op! 
 

 


