Column Lisette

Lisette Venselaar (33) verhuisde in 2008
naar de Franse Lot, waar ze met haar
vriend Arjan (40) een gastenverblijf opende. In at Home schrijft ze over haar Franse
avonturen.

Ons tweede seizoen
“Leuk geworden, zo met die grote kast
en spiegel.” Enthousiast loopt Susan
meteen even door naar de andere kamer
om te kijken wat daar veranderd is.
Tijdens ons tweede seizoen komt een
aantal van onze gasten van vorig seizoen
opnieuw bij ons vakantie vieren. Een
geweldige eer natuurlijk. De terugkomers zijn ook degenen die de gemaakte
vorderingen het beste kunnen beoordelen. Zij kunnen vergelijken. Op de
gastenkamers hebben we enkele kleine
aanpassingen doorgevoerd, details waar
we nog niet aan waren toegekomen. Een
hangkast hier, een extra kledinghaak
daar. Ook fotolijsten en schilderijen hebben nu een bestemming aan de muur
gekregen. In één van de familiekamers,
waar vaak kleine kinderen verblijven,
hebben we het normale rolgordijn vervangen door een verduisteringsvariant.

Ideaal om de felle zomerzon buiten
te houden tijdens het middagslaapje.
Buiten staat Theo, de man van Susan,
samen met Arjan het nieuw aangelegde
terras naast onze grange (schuur) te
bekijken. Hun kinderen zijn allang verdwenen richting het zwembad. Onder
het genot van een welkomstdrankje

deze week zeker tijdens één van onze
table d’hôte avonden. Naast alle voor
onze gasten zichtbare wijzigingen is het
dit seizoen voor ons achter de schermen
ook een stuk comfortabeler werken. De
keuken hebben we efficiënter ingedeeld
en ook de inkoop en bereiding van het
diner verlopen soepel. We weten nu
tenminste een beetje wat we kunnen
verwachten. De moestuin is ook wat
groter opgezet. Behalve meer verse
kruiden, tomaten, sla en courgette hebben we meloenplantjes en proberen we
paprika’s te kweken. Zal mij benieuwen
of dat gaat lukken. Natuurlijk ben je
met een voormalig boerderijcomplex als
het onze nooit klaar met verbouwen en
onderhoud. De komende jaren zullen er
dan ook nog genoeg veranderingen te
zien zijn. Nu maar hopen dat veel gasten
terug blijven komen om de resultaten te

“Of de chocolademousse nog op het
menu staat, vraagt hij voorzichtig”
praten we bij. Of de chocolademousse
nog wel op het menu staat, vraagt Theo
heel voorzichtig. We hebben dit seizoen
nieuwe gerechten toegevoegd aan ons
diner‘repertoire’, maar de succesnummers blijven vaste prik. Theo kan gerust
zijn. Zijn favoriete dessert serveren we

bekijken. Gelukkig is de eerste ‘terugkom’ boeking voor 2011 alweer een feit.
We kunnen het zelf bijna niet geloven,
het hoogseizoen moet nog beginnen!
Dat er maar veel mogen volgen.
Kijk ook op www.lapanacee.nl
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