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Kieke? Boe! 
In de ochtend nemen we meestal foto’s van 
de voortgang van het werk om vervolgens 
het fototoestel veilig binnen te leggen. 
Daarna zijn we vaak beiden druk met onze 
eigen dingen en vergeten we om ‘werk-in-
uitvoering-situaties’ vast te leggen. Als we 
elkaar dan op de foto zetten, dan is de gefo-
tografeerde nogal eens in een toestand van 
opperste concentratie en heeft ie in eerste 
instantie meestal niet eens in de gaten dat 
er iemand aan de zijlijn staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van je studie je hobby maken 
We schreven in deze nieuwsbrief al vaker 
over onze moestuin. Nu is in het voorjaar 
overal plantgoed te koop om je tuin mee 
vol te zetten, maar wat is nu leuker (voor 
een plantenveredelaar) dan zelf plantjes 
kweken vanuit zaad. Vrijwel alle plekjes in 
huis waar het warm is en waar genoeg dag-
licht binnenkomt staan momenteel vol met 
tomaten, courgettes, pompoen, sla enz.  

Deco plafond 
Toen we jaren geleden plannen maakte 
voor de renovatie van het achterhuis, wil-
den we de oude balken behouden vanwe-
ge de rustieke uitstraling. Er zijn meerdere 
vaklieden langs geweest voor een offerte, 
maar de meesten wilde er het liefst nieu-
we (rechte) balken in leggen. We hielden 
echter voet bij stuk en zijn de oude balken 
zelf gaan opknappen. Inmiddels zijn we 
de nieuwe vloer erop aan het leggen en 
vinden we dat het resultaat er mag zijn. 
Overigens is wat je van onderaf ziet niet 
de loopvloer op de verdieping erboven, 
maar alleen een decoratief zichtplafond. 
Daarop komt isolatie en dan een vloer 
met nieuwe balken (die wel waterpas zijn). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweedehands en zo 
We houden er erg van om spullen een 
tweede leven te geven, zo ook voor de in-
richting van onze gastenverblijven. Nu 
hadden we onlangs gasten die de nacht-
kastjes in de kamer zo mooi vonden dat ze 
spontaan een bod deden. We hebben ze 
met veel plezier afgestaan, omdat we zagen 
hoe blij we er deze mensen mee maakten. 
We weten ook zeker dat deze nachtkastjes 
een prachtig derde leven tegemoet gaan. 
Intussen struinen wij nu dus vide greniers 
en brocantes af, op zoek naar ‘nieuwe’. 
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