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'N HUlS VIR 'N WARM DISTRIK. 
(Deur Gelard Moerdyk.) m1 . 

Die mees geskikte prrsiesie om hiel.die huis in te 

I sit  inclien dit in 'n warn1 gedeelte van die land gebou 

I word, sou wees, dat die ingang naar die noorde of 
l~ewer naar die noordweste wys, dan sal die woonge- 

I cleelte van die huis die heel dag lekker koel wees. Dit 
is waar dat die eatka~nrr en die spens die vroee morr- 
son lcry lnaar dit is in elk geval beter as noorder of 
weste-son. In die sol~ier is die weste son veral baie 
laktig. Die woonkamer word beskerm teen die son . 
deur die groot vestibule wat tog ook te~elvkertyd-'n- 
aangename indruk maak. +;;-a, ; 

Dit is 'n muoi plek om dinge van kunswaara;'in t r  
,sit 500s die porselynkaste. in die ou. KaapHollandse 
Iluise. Die kombuis het een venster waar die warm : 
sun..sal, d~nrkom, n ~ a a r  die venster kan nie verlny ' 
ward. nie..w.ant dit is noodsaaklik om 'n deurtog in die 
kombuis te kry. 'n Verder vensterin die weste muur 
sou nog. aangenver  wees. . . 

. . 
Itie. .&&amers i s  na- die weste kant, hulle sal : 

s'middags in die somer onangenaam warm wees maar 
dit  is.die beste om hulle aan die kant te sit. 'q Slaap 

i 
kamer- wofd tog nleestal snags of in die vroe&!more 

1 . g e b ~ & ,  ,en dan is hulle lekker koel. 

Die @got  stoep waar die woonkalner op uitkon~ :. , . is aan 4% koelste kant van die huis en sal selfs op die 
.wannste dag 'n lekker PI&. wees. Dit is daamn~ tog 
,selfs in 'n warm distrik aan te beveel om 'n huis aan 
die  s@?@kant te beskenn met bomr 'anders word dit 
o n d g a a a m  koud en winderig in die winter. 

$t Die slaapkamers is heeltemal privaat en w0l.d d e u ~  
Lee6.'-@ele deur afgesluit van die res van diq huis, 

plek is soiets aan te beveel. Voor a1 
@e vensters sou ek noE luike aanraai, sodat die venr 

i &efs lian ope staan sonder gevaar van inbraak. ,,. 

(Mnr. Moerdyk is l ieelte~~~al bereid UIII vrae 1 

beantwoord en wenke te  gee oor die onderwerp. No 
vra ons ons lesercsse om die plan te kritiseer-~n 
lik siet een en ander iets wat na haar inaiing vel 
is in die plan of sy kry 'n gedagte oinhier en (la, 
te kan byvoeg vir die gerief van die huisvrou of vi 
versiering van die woning. Mnr. Moerdyk skryi 
Baie hang af van die oogpunt waaruit dit beskou worc 
Geniak, gesondheid, skoonhejd, spaarsaamheid, duul 
saamheid, verkoopbaarheid, ens." 


