
Lisette Venselaar (32) is net verhuisd naar  

de Lot. Samen met haar vriend Arjan (39) opent 

ze daar volgend jaar een gastenverblijf. In  

at Home schrijft ze over haar Franse avontuur. 

Kijk ook op www.lapanacee.nl

December is ook hier in Zuid-West 
Frankrijk een gure en koude maand. Het 
toeristenseizoen is voorbij en het is stil. 
Helaas kunnen we ons na het klussen 
nog niet warmen bij knapperend haard-
vuur. De originele cantou (grote haard) 
bevindt zich in het hoofdhuis en daar ligt 
momenteel de vloer open en ontbreekt 
het glas in de ramen. Wij zijn verkast naar 
één van de nieuwe gastenkamers. Hier 
is het behaaglijk en hebben we een grote 
kerstboom opgetuigd. Kijkende naar de 
vrolijke kerstballen en lampjes realiseer  
ik me dat dit jaar alweer bijna voorbij is. 
Wat is de tijd omgevlogen. En wat hebben 
we een turbulent jaar achter de rug… 
Maar ik voel me vooral ook trots. Trots 
dat we de stap hebben gewaagd en van 
Amsterdam naar het Franse platteland 

zijn verhuisd. Dat wij, twee onervaren 
doe-het-zelvers, zo’n enorme verbouwing 
hebben aangedurfd en dat ons eigen klus-
werk zulke dankbare resultaten oplevert. 
Dat we ons verstaanbaar kunnen maken 
in het Frans, dat we groenten uit eigen 
moestuin oogsten, dat familie en vrienden 
zo meeleven. Dat we het samen allemaal 
voor elkaar boksen en zo enorm genieten 
van ons nieuwe leven. 
Uiteraard waren er ook mindere momen-
ten. Natuurlijk missen we dierbare men-
sen af en toe vreselijk en ook de omvang 
van zo’n megaverbouwing overweldigt bij 
tijd en wijle. Zo veel beslissingen, zo veel 
werk, zo veel externe partijen. Ook heb 
ik meerdere nachten wakker gelegen; 
spreekt onze website aan, gaan mensen 
reserveren? Gelukkig verloopt de verbou-

wing voorspoedig en zijn mijn twijfels als 
sneeuw voor de zon verdwenen door de 
boekingen die we voor het eerste seizoen 
hebben ontvangen. 
Al met al hebben we nog geen seconde 
spijt gehad van onze beslissing en kijken 
uit naar 2009. Het wordt wederom een 
jaar van hard werken. In april openen 
we de deuren van onze eigen ‘Chambres 
& table d’hôtes’. Eindelijk. Ik ben zo 
benieuwd hoe onze gasten zullen reage-
ren op de kamers, de omgeving, onze 
kookkunsten en onze gastvrijheid. Eind 
2009 hoop ik terug te kunnen blikken  
op een geslaagd eerste jaar en hoop  
ik hetzelfde trotse gevoel te hebben als  
afgelopen jaar. Ik houd jullie op de hoog-
te. Fijne feestdagen en een avontuurlijk 
2009!
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