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Hallo allen,

De eerste helft van dit rare halfjaar zit erop, met een nieuwe baan (die in december al was
begonnen) en het binnenhengelen van een koophuis als hoogtepunten. Voor het koophuis is er
nog steeds voldoende te doen. We zijn veel in de tuin bezig geweest en met name het gazon
om daar het almaar groeiende onkruid en de beginnende struikjes eruit te halen. De tuin begint
er beter uit te zien, want er was veel achterstallig onderhoud, door ons en voor ons. Wel is het
oppassen voor de vele muggen die mij vooral lek prikken en grote bulten kunnen veroorzaken.
Daarnaast zijn er verschillende soorten teken, dus even checken na afloop van werk in de tuin
is standaard hier.

Inmiddels staat er een voederhuisje voor vogels in de tuin. Dat was een cadeautje voor mijn
verjaardag van schoonouders. De vogels hebben hem zeer zeker ontdekt; vijf soorten om
precies te zijn tot dusver. Echter, twee grijze eekhoorns kunnen er ook niet afblijven, behendig
als ze zijn. Het is dus even uitproberen hoe de eekhoorns er niet tot heel moeilijk bij kunnen.

Hé, dat is niet de bedoeling! Het voederhuisje hangt hier niet meer.

Binnenshuis ben ik aan het kitten geslagen en dan moeten de badkamers nog een beurt
krijgen. De eerste poging voor de badkamer was geen succes met voegen. En dan moeten het
verven van de woonkamer nog komen als de rest eenmaal klaar is. We zitten dus nog wel even
tussen de dozen. Niet dit maar afgelopen weekend hebben we het huurhuis helemaal
leeggehaald en schoongemaakt. Het is schoner dan dat het was toen we het kregen dus we
zouden de volledige borg terug moeten krijgen.
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Qua werk gaat alles zijn gangetje. Werk aan manuscripten vordert gestaag en een proefdruk
van een groot artikel van 50 pagina’s is de digitale deur uit. Verder ben ik met collega’s aan het
werk om de website van de faculteit waar ik voor werk, Museumonderzoek en Collecties , beter
en meer up-to-date te maken én een beursvoorstel aan het schrijven.

De laatste periode kom ik nauwelijks buitenshuis uiteraard, zeker nu de corona-gevallen in
Alabama inclusief in de gemeente Tuscaloosa
nog steeds stijgen. Gisteren, op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, ben ik er wel kort op
uit geweest met Cristina in de avond om de 20 minuten durende vuurwerkshow in de stad te
aanschouwen. Parkeren was makkelijk en mensen hielden redelijk goed afstand van elkaar.
Veel mensen hadden geen mondkapjes op, maar dat zal vanaf maandag veranderen, hoop ik.
Mensen die in het openbaar geen mondkapje dragen riskeren een boete van $25.

Tot over twee weken,

Adiël
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