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Voor wie nieuwsgierig is naar hoe wij wonen een paar plaatjes van de actuele situatie (mei 2008). Dat wil ook zeggen: er
moet nog veel gebeuren. Veel dat aan de buitenkant onzichtbaar is en dat willen we ook zo houden. Zoals het
aftimmeren van de zolders, het bouwen van kasten en het schilderen van de binnenboel. Wat betreft de buitenkant. Er
komt binnen afzienbare tijd een nieuwe voordeur, de schilder komt om het huis opnieuw in de verf te zetten en zelf zullen
we ook nog het nodige schilderwerk doen. Het houtwerk buiten wordt heel donker grijs - ook de luiken -, de gevels
worden wit en de spatstrook onderaan de gevels wordt ook heel donker grijs. De onderzijde van de overstekken wordt
heel licht grijs en een deel van de draaiende delen van het houtwerk eveneens. De keermuur van de patio behandelen
we in de loop van de zomer met een speciaal spul dat vocht weert en dat resulteert dan in een egaal grijze muur die er
dan zo'n beetje gekeimd uitziet. De tuin is inmiddels flink onder handen genomen. Het gras is een beetje opgepimpt, de
meidoornhaag opgeschoond en op een aantal plaatsen voorzien van verse stekken en we hebben enkele taxushagen
gezet waardoor we nog wat meer privacy hebben. De schutting aan de achterzijde van de tuin is iets verlaagd waardoor
we een beter uitzicht over de weiden achter het huis hebben. We gaan in het najaar enkele bomen kappen en de haag
aan de achterzijde van de tuin nog iets verlagen om nog wat meer zicht op de weiden en de bosrand te krijgen. Op
termijn gaan we tussen carport en patio een scherm tegen de geluiden van de straat zetten. Dan krijgen we nog wat
meer rust in de patio. Zo, en dan nu maar een paar foto's.

De voorzijde van het huis met links de carport

Deel van de patio met de entree aan de achterkant van het huis

Patio, gezien vanuit de groene tuin, boven. Je ziet nog net de rand van de keermuur

Deel van de groene tuin, boven, met links de keermuur rond de patio

Deel van de groene tuin, met links de zuidgevel van het huis met de carport. Het gras is net geverticuteerd en moet weer
even op adem komen

De weiden met bosrand achter het huis, gezien van achter uit de tuin. De haag maken we in het najaar wat lager
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