"We rijden nu via de francilienne langs Parijs"
Wat hebben wij gedaan aan huis en tuin in 2003.
Donderdag 9 januari zijn wij weer naar Frankrijk terug gegaan, na de geboorte van ons eerste
kleinkind Levi op 5 januari. Misja was al veel eerder uitgerekend, dus hadden we gedacht dat
het een kerstkind zou worden. De terugweg was lang via Auxerre en na Auxerre nog anderhalf
uur rijden in het donker via de 2 baans N wegen. Het begon te sneeuwen en ik vond het maar
niks, die tocht in de winter.Dus besloten we niet meer- in de wintermaanden te reizen naar of
vanuit Holland.
Na aankomst wil je dan even bellen met het thuisfront, was de telefoon defect. Fred mopperen
dat ik de rekening niet betaald zou hebben. Terwijl ik dacht net e.e.a. automatisch via de
France bank geregeld te hebben..Wij de volgende dag naar Cosne s. Loire, naar de winkel van
France Telecom,waar natuurlijk weer een rij stond met wachtenden. Eindelijk geholpen door
een vriendelijke dame, die via een verouderde computer na ongeveer een kwartier uitkomst gaf
dat de rekening betaald was, maar dat er een storing was- in de vorm van een leidingbreuk. De
volgende dag zou er wel een monteur langskomen.Wij weer terug. Komt meteen in de middag
al een monteur om te controleren en te vertellen dat de breuk weer hersteld was.Voor een
concrete afspraak moet je niet op de fransen rekenen. Evengoed fijn dat het zo snel hersteld
was. Hoe? Dat zagen we de volgende dag.Er was een groot stuk plakband om de gebroken
leiding getaped. Onvoorstelbaar voor Hoolandse begrippen, maar het werkte wel. Pas enkele
weken later werd het definitief hersteld. Waarbij zich ook weer een monteur meldde uiteraard
met de vriendelijk toegestoken beleefde hand, met een telefoontje van ons huis uit naar de
centrale. Ook nu weer toeval dat we thuis waren, want afspaken maken is moeilijk!
Nadat we bij de EDF (electriciteitvoorziening) waren geweest in Cosne s. L. kwam er
donderdagmiddag 23 januari een monteur om ons vermogen van 45 amp. op te hogen tot 60 .
Dit was nodig omdat wij besloten hadden het huis to verwarmen met electrische radiatoren- en
ook voor de keuken een elektrische kookplaat met 4 branders, die op zich ook heel wat
vermogen opslokt. Ook de elektrische vaatwasser, de afzuigkap.koffiezetapparaat en de
wasmachine en wasdroger durfde ik met gelijktijdig in te schakelen, bovendien moest de
keuken ook verwarmd worden met een apparaat van 2000 watt. Hoewel we 90 amp. hadden
aangevraagd, werden we op het kantoor vriendelijk te woord gestaan, en werd ons uitgelegd
dat juist die 90 amp. ons veel extra per maand zou kosten. Later hebben we toch nog een
uitbreiding naar die 90 gehad, dan maar een hogere rekening. De elektra is hier trouwens wel
wat voordeliger dan in Holland.
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