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Hallo iedereen,

Een kleine drie weken geleden kochten we een huis, maar we hebben nog tot eind juni in het
huurhuis. We zijn langzaamaan dozen naar het koophuis aan het brengen, maar voor het
grotere meubilair is toch echt een vrachtwagentje nodig. Dat is voor later deze maand. We
willen namelijk eerst nog een aantal kamers schilderen zoals een deel van de grootste
slaapkamer en de eetkamer naast de keuken. Die twee kamermuren met een rode kleur zijn
inmiddels gewassen en beplakt. Klaar om geverfd te worden met een primer en een verflaag
daarna.

De grootste ruimte is uiteraard de woonkamer. Die willen we ook verven, maar dan moeten
we nog wel de juiste kleurencombinaties vinden. De huidige kleur van de woonkamer loopt nu
helemaal door via de trap naar beneden naar het halletje met de voordeur. Dat is echt een
enorme klus dus. We gaan zien hoe ver we komen in de komende weken.

Nieuwe kleurtjes testen op de muur in de woonkamer.

Verder zijn we aan de slag gegaan met de tuin. Behalve het gazon bijhouden, lijkt daar niet zo
veel aan gedaan te zijn in de laatste jaren. Veel onkruid heeft een deel van de planten
overgroeid en diverse dode takken van bomen hebben onze hulp nodig. We zijn inmiddels
begonnen. Om het helemaal te maken zoals we willen, kost een aantal jaren waarschijnlijk.
Eerst het gras maar eens goed bijhouden in de komende periode en dan stapje voor stapje de
rest opknappen.
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Ondanks het vele werk aan het koophuis, heb ik geen vrij genomen van werk. Nou heb ik nog
niet heel veel vrije dagen opgespaard in het halve jaar dat ik nu voor de University of Alabama
werk. Die tijd gebruik ik liever voor een echte vakantie, wanneer dat weer mogelijk is. Zo blijven
uren naast het werk en de weekenden over voor bezigheden in en rondom het huis.

Voor mijn werk ben ik vooral bezig met enkele artikelen die al een tijdje (jaren) stil hebben
gelegen. In samenwerking met collega’s uit Japan en de VS hoop ik deze artikelen dit jaar af te
maken. Zonde toch om artikelen waar al veel tijd in is gaan zitten in het verleden niet af te
maken? Later deze zomer meer daar over. Daarnaast blijf ik bezig met beursvoorstellen samen
met collega’s. Eentje aangaande de collecties hier hopen we aankomende week af te ronden.

Tussen alle drukte door is er soms tijd om kort de ‘natuur’ in te lopen. Dat is heel dichtbij het
huurhuis overigens. De meest opvallende ontdekking was een grijze vos die bijna elke avond
op ca. honderd meter hier vandaan te vinden is gedurende de avondschemering. Op één avond
liet ook een uil zich zien. Foto’s staan wederom op iNaturalist.

Tot over twee weken. Doei!
Adiël
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