September 2021

Servus lieve mensen,
Het is enige tijd geleden dat je iets van ons gelezen hebt maar we zijn er nog!
In de laatste nieuwsbrief was er zo weinig positiefs te melden dat we gewacht hebben totdat we leuke en
positieve dingen te vertellen hebben.
Door alle ervaringen met het huis hebben we besloten om het huis van binnen opnieuw op te bouwen, met
bijna dezelfde indeling, zodat we de constructie daar waar nodig was aan konden pakken en ook een goede
en veilige isolatie konden aanbrengen. Stro tussen de muren en plafonds is bijzonder maar niet echt
brandveilig. Inmiddels is de elektra door het hele huis opnieuw aangelegd, functioneren de nieuwe
elektrakasten en is de huisaansluiting verzwaard zodat wij onze gasten alle comfort kunnen bieden. De
nieuwe kachel houdt ons al een tijdje warm. De vloeren van alle kamers en de gangen zijn geëgaliseerd,
geïsoleerd, en vernieuwd. De gehele begane grond is voorzien van betonnen vloer en op plaatsen waar wij
dat wilden is vloerverwarming geïnstalleerd. Al het leidingwerk en de riolering zijn ondertussen ook
vernieuwd. De nieuwe ingang achterin het huis is bijna gereed, wij kijken er naar uit om de oude garage deur
er uit te slopen. De scheve stoep waar ons huis mede bekend om is kan dan ook aangepakt worden.
Een cadeau van het huis is de kelder. Hier stond een 6.000L oude olietank, ingebouwd tussen dikke muren.
Na het saneren en veel breekwerk kwam er een prachtige stenen wand tevoorschijn. Nu is het één van de
parels van het huis, de wijn- en schnapskelder. Uiteraard hebben we tegelijk een nieuwe veilige betonnen
trap naar beneden aangebracht. Alles is het werk van een goed team van mensen waar we erg blij mee zijn.
We zijn inmiddels begonnen aan de afbouw en dat is super fijn.
De eerste kamers zijn inmiddels volledig in hout afgewerkt met daar waar het kan de
originele balken nog in zicht. En zo werken we kamer voor kamer af. De
kamers worden voorzien van eiken vloeren.
De badkamers zijn ook prachtig geworden. Zoals je kunt zien maken we
zoveel als mogelijk gebruik van de originele elementen. Het afmonteren
van de badkamers en kamers gebeurt op het laatste moment zodat niets
kan beschadigen voordat we open gaan.
Een aantal weken geleden is het huis op de begane grond en eerste etage voorzien van
nieuwe raampartijen, 3 dubbelglas dat op alle fronten een verbetering is. De balkondeuren
zijn van 1.80m hoogte naar 2.05m verhoogd dat geeft meer daglicht in de kamers en scheelt
een hoop hoofdstoten!
Verder zijn de trappen vernieuwd. De oude trappen waren te smal voor de
huidige regelgeving. Ik kan best nog wel even zo doorgaan maar dat wordt een lang verhaal.
Het wordt mooi, dat is de boodschap !
Wat ook ontzettend leuk is, is dat wij het distributie-/verkooppunt in Oostenrijk worden van
het Alpenkookboek van Liesbeth Willemars (Heel Holland Bakt). Liesbeth haar moeder is
Oostenrijkse en heeft daardoor het Oostenrijkse koken en eten van huis uit meegekregen.
Een receptenboek met 120 typisch Oostenrijkse (familie) recepten is ontstaan uit passie voor
eten en koken. Liesbeth komt in oktober bij ons op bezoek, dan gaan we zeker de
Apfelstrudel maken in onze nieuwe keuken! We kijken er nu al naar uit. Vanaf eind oktober 2021 is het boek
bij ons te verkrijgen.
Grüße van ons

