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December, winter
De maand december was een echte
wintermaand. In beginsel niet veel
sneeuw maar wel erg koud. Zo koud
dat het meer binnen een paar dagen
helemaal dicht gevroren was en dat
hebben we hier nog niet meegemaakt.
Sneeuw kwam er pas later in de
maand en de laatste dagen is er zo’n
10 cm gevallen. Nu worden hogere
temperaturen voorspeld en dat is niet
zo fijn. De sneeuw gaat smelten en
waar de wegen en paden zijn vast gereden en gelopen vormt zich dan een
laag ijs, de bodem is nog bevroren.
Oppassen geblazen dus.
We zullen zien hoe de winter zich
verder ontwikkeld.
Winters sfeer aan het Bysjön

Natuur

De buizerd word ook belaagd door de eksters en kauwtjes
Het zijn grote aantallen die hier in de buurt zitten.

Door de koude hebben we de reeën wel iedere dag
moeten voeren. We hebben er nu in totaal 8 die bij
het voer komen. Als ik het goed heb kunnen zien
zijn er 3 bokjes en 5 geitjes. Hierbij zitten ook de
jongen van dit jaar, maar die zijn al net zo groot als
de rest. Vaak kun je het aan de kopjes wel zien dat
ze wat jonger zijn.
Veel vogelsoorten uit het noorden hebben we nog
niet kunnen waarnemen. Groenling en Geelgors
zijn de enige soorten die op de doortrek zijn. Goudvinken hebben we helaas nog niet gezien.
Grote overlast hebben we van de kauwtjes, eksters
en bonte kraaien. Die komen op het slachtafval af
wat men her en der neergooid. Vervolgens plunderen ze de voederplaatsen van de kleinere vogels.

Renovatie
De werkzaamheden buiten liggen nu stil. De afgelopen
weken heb ik de slaapkamer van Melanie aangepast. De
electra liep allemaal over de wanden en het plafond. Dit
hebben we allemaal in de wand gewerkt en nieuwe gipsplaten ervoor gezet en opnieuw behangen. Het plafond
hebben we iets laten zakken zodat daar alle leidingen konden worden weggewerkt.
Deze klus is nu ook klaar op wat schilderwerk na.
Verder gaan we de stopcontacten en schakelaars aanpassen in de zelfde stijl als in de woonkamer en keuken.
Kleine klusjes die ik in de loop van volgende maand allemaal zal gaan doen.
Slaapkamer Melanie, de wanden zijn alweer opnieuw behangen

Op het ijs van het meer

Diversen

Thomas heeft er stevig de pas in!

Door dat er nu wat meer sneeuw komt, moet het ook geruimd worden. Een deel doe ik met de hand maar een deel laten
we doen door de buurman die hier ook de weg schoon houdt. Dat scheelt veel handwerk. Thomas wil dan wel helpen
met schuiven en scheppen. Gezond voor hem, want dan is hij lekker buiten bezig. Een sneeuwpop konden we nog niet
maken want de sneeuw plakt niet door de kou, maar ook dat zal er best nog eens van komen.
De Corona bepaald nog steeds onze levenswijze. Gelukkig leven we hier permanent in quarantiane ver bij de buren
vandaan en bij het doen van boodschappen proberen we dat op rustige tijdstippen te doen. Alleen in deze feestmaand
is dat niet te doen. Gelukkig houden de mensen zich hier netjes aan de voorgeschreven maatregelen een enkeling daargelaten. We hebben in november al de boosterprik gehad samen met de griepprik, dus wij zijn er helemaal klaar voor.
Voor het volgend jaar hebben we de reis naar Nederland in mei al geboekt. We gaan de nieuwe veerverbindging tussen
Kristiansand in Noorwegen naar Eemshaven proberen. Deze gaan vanaf april volgend jaar van start met een afvaart om
de andere dag. Ze hebben nu één boot. Ben benieuwd hoe dit gaat bevallen.
We wensen al onze lezers van de nieuwsbrief een goede jaarwisseling en een gezond 2022.
				
Meer foto’s vindt je op onze website:
				www.natureartproductions.com en op Facebook
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Een lekkere kleur van buiten zijn

Ons huis in een zeepbel bij -15 graden
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Thomas en oma aan de wandel
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Winternamiddag

Bysjön in de winter

Lekker bij oma op schoot

Wintermiddag

Reebok heeft zijn gewei nog niet afgestoten!

Thomas aan de wandel

