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Hallo allen,

Het is officieel: vanaf 15 mei zijn we huiseigenaren hier in Tuscaloosa, Alabama. Dat is veel
sneller gegaan dan dat ik had verwacht, want we zijn pas half maart serieus naar huizen aan
het kijken gegaan gedurende onze lentevakantie. Tegen die tijd begon de corona-crisis hier net
uit te breken, maar we waren nog net op tijd. Vlak daarna kwam veel minder huizen op de markt
en waren er ook minder kopers of kopers die afhaakten. Inmiddels lijkt de huizenmarkt weer op
gang gekomen te zijn hier, maar daar hoeven wij niet meer op te letten gelukkig. Op de 15 e
hebben we handtekeningen gezet in een advocatenkantoor voor zowel het huisperceel als het
bosperceel ernaast. Die laatste was toevallig ook te koop voor een zacht prijsje dus waarom
niet dachten we. Zo blijft het rustig naast ons en kunnen we een klein boswandelingetje maken
op ons eigen terrein. Zelf ben ik opgegroeid dichtbij een bos (dorpje ’t Loo betekent zelfs bos)!
Het huis is dicht bij een meertje, dus we kunnen daar ook gebruik van maken.

Twee verdiepingen, bos erom heen, dek aan de achterkant en een leuke tuin. Het leek ons
wel iets.

Inmiddels zijn we dozen aan het inpakken, al moet gezegd worden dat we nog veel dozen
hebben die we nog niet (volledig) uitgepakt hadden van de vorige verhuizing vanuit Californië
eind vorig jaar. Dat scheelt! Desalniettemin is er nog veel te doen, want we hebben hier
meubilair gekocht en de rest moet worden ingepakt. Voorlopig rijden we met kleine dozen op en
neer in onze eigen auto, alvorens een vrachtwagentje te huren voor het meubilair. Nou is ons
nieuwe huis ca. 5 km kilometer van het huurhuis, dus heen en weer rijden gaat vlot.

Alvorens te tekenen zijn we nog even naar het huis gereden om te checken of het balkon wel
goed gerepareerd was in tweede instantie. Daar konden we niet bij, maar wel ontdekten we dat
de aannemer een potje had gemaakt van de nieuwe rugleuningen op het dek. Die moeten deels
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opnieuw gedaan worden komende week. Verder willen we het interieur van het huis deels gaan
schilderen alvorens alle meubelen op z’n plaats te zetten. Voldoende te doen in de komende
periode naast het normale werk vanuit huis dus.

Tekenen voor ons nieuwe huis. We hebben niet alle documenten uitgebreid gelezen
overigens.

Over werk gesproken, afgelopen weken ben ik bezig geweest met een aantal artikelen, een
revisie van een manuscript dat nu zo goed als geaccepteerd is, het opvijzelen van een
database van fossielen in de museumcollectie en ik heb meegeholpen aan enkele live
uitzendingen van het Alabama Museum of Natural History op Facebook en Youtube , op de
achtergrond of tijdens de uitzending zelf. Een aantal zelfgemaakte video’s van een
uil
,
specht
en een
eekhoorn
met achteraf toegevoegd commentaar door een collega zijn nu ook online te vinden op het
museum YouTube kanaal.

En om verder in te gaan op online beschikbare informatie: Op iNaturalist staan inmiddels
meer dan 300 foto’s van vogels en andere dieren . Zo is de route van Californië naar South
Dakota van afgelopen jaar redelijk goed te zien als je de stippen volgt op de landkaart. Het
bijhouden van die observaties is met name een hobby, al is het ook deels werk gerelateerd. De
volgende Engelstalige website gaat zeker helemaal over werk en behelst de fossielenvindplaats
van 52 ha die ik beheer (
Harrell Station ).
Deze pagina is nog niet helemaal af, maar er zal niet veel meer aan veranderen.
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Tot de volgende keer over twee weken,

Adiël
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