Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – augustus/september 2009
Lieve familie en vrienden,
Vanaf mid-augustus stond (bijna) alles in het teken van verhuizen
en het klussen in ons nieuwe huis.
Maar: tussendoor hadden we toch ook nog even tijd
voor een weekje vakantie in Nederland.
Je leest het allemaal in deze editie van onze nieuwsbrief.

Heel veel liefs uit Trondheim vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

Uitzicht vanaf ons balkon

De sleutel
Maandag 24 augustus was het eindelijk zover:
we kregen de sleutel van ons nieuwe huis!
Met ieder een tasje kleren, wat toiletspullen en
ons kampeerluchtbed zijn we gelijk op
Flatåstoppen gebleven en begonnen met
klussen.

Een toast op (in) ons nieuw stekkie
Op zich hoefden we niet zo heel veel
aan te pakken, maar met drie
verdiepingen en een grote garage
valt er altijd wel iets te veranderen
en op te knappen. Dan is het alleen
maar een kwestie van kiezen waar je
gaat beginnen met klussen 

De eerste lunch in onze nieuwe keuken
Gelukkig hadden we al wel bedacht
dat het verven van de woonkamer
de hoogste prioriteit had, gevolgd
door de badkamer en de vloer in de
kelder.
Op de volgende bladzijden krijgen
jullie een overzicht over de
werkzaamheden…
Ons (eerste) tijdelijke bed in opbouw 

Het aanpakken van de tuin heeft
niet onze eerste prioriteit, maar
omdat het in augustus nog zulk
mooi weer was, konden we het niet
laten om ook hier aan de slag te
gaan en te genieten van ons nieuwe
buitenleven 

De TV-kamer in de kelderverdieping
In de kelder hebben we een grote kamer,
die we willen gaan gebruiken als TV-kamer.
Op de vloer lag een oud tapijt, dat we er
(met de nodige moeite) uitgesloopt
hebben en vervangen door laminaat. Een
hele verbetering!

De kelderkamer voor wij het huis kochten

Houtzagerij Flatåsen
Passen en meten
Het resultaat van onze klusarbeid…

De bergruimtes in de kelderverdieping
Naast de TV-kamer hebben we in de kelder
4 bergruimtes (bod), een grote koelruimte
(kjølerom) en een wasruimte (vaskerom).
Ook hier genoeg aanleiding dus om onze
klusvaardigheden (en die van de
ingehuurde loodgieter) te testen …
De ’sportbod’ voor onze klusarbeid …

… en er na
Aanpassen van riool en waterleiding

Vervanging van de boiler …

Kasten bouwen

De woonkamer op de begane grond
De woonkamer en de ‘vinterhage’ (serre) op de
begane grond kenmerkten zich net als de rest van
het huis door heel veel ‘furu’ (grenen). Tijd voor
een grondige aanpak en het inhuren van een echte
schilder dus! Verder is ook de parketvloer opnieuw
gelakt, wat een enorme verbetering is!

Woonkamer en serre voor de verbouwing

Bijna professioneel schilderwerk
Professioneel schilderwerk
Woonkamer en serre met onze nieuwe meubels, na het verven van muren, plafond en vloer

De slaapkamer en badkamer op de begane grond
Op de begane grond hebben we ook onze eigen
slaapkamer, met aangrenzend de badkamer.
Hier hebben we een heus ‘rehabiliteringsprosjekt’
in gang gezet. Wat begon met het plan om alleen
een douchecabine te installeren, eindigde met het
volledig laten slopen en opnieuw opbouwen van
de badkamer.

De oude badkamer

Al het afval wordt gelijk (gesorteerd) afgevoerd
De sloop in volle gang
Een schone nieuwe start

Gelukkig kon het
bedrijf dat we op het
oog hadden om de
klus te klaren bijna
direct aan de slag!

Het hele project gaat
ongeveer 4 weken
duren, een beetje
afhankelijk van de
levertijd van de tegels.
Hoe het er uiteindelijk
uit gaat zien, hopen
we jullie dus in de
volgende nieuwsbrief
te kunnen laten zien.

Het begin van de opbouw

De zolderverdieping
De ‘loftetasje’ (zolderverdieping) bestaat o.a.
uit een grote open ruimte die we in gebruik
hebben genomen als werkruimte en
‘bibliotek’. Om dat te realiseren hebben we
groots ingekocht bij Ikea. Daar zijn we
inmiddels een gewaardeerde klant 

De zolder bij de vorige bewoners

In een weekend tijd hebben we 7 Billy’s, 2
Effektiv’s, 2 buro’s met ladenkastje en 2 stoelen
in elkaar geschroefd. En dat zonder een
schroefje over te houden op het eind  Het is
maar goed dat Ikea zulke goede handleidingen
schrijft, die bijna ‘idiot-proof’ zijn 
Op de zolderverdieping hebben we ook nog twee slaapkamers
en een badkamer, maar die komen later pas aan de beurt.
Onze nieuwe leeshoek …

… en onze nieuwe werkhoek

De garage
Grenzend aan het huis hebben we een grote
dubbele garage. Ruimte genoeg dus voor onze
auto, 6 fietsen, 7 paar ski’s en een snowboard,
de grasmaaier en het andere tuingereedschap
en nog veel meer … Maar het opbergen van al
die dingen vraagt uiteraard wel om enige
organisatie. Ook hier bracht Ikea uitkomst (en
een middagje schroeven ) 

Waar gaan we dat laten?

Slopen van de oude stellingkast

Ons huis wordt verwarmd met vloerverwarming , twee houtkachels en een open
haard. Dat betekent dat we een flinke
voorraad hout moeten hebben. Half
september hebben we daarom 2000 liter
hout laten komen (ooit geweten dat hout in
liters gemeten werd?), 2 grote pallets vol.
Albert heeft het in ieder geval al warm gehad
voordat het hout in de kachel terecht komt 

Verhuizen
Het verhuizen van onze spullen hebben
we volledig uit handen gegeven…

Een weekje Nederland
De dag na de verhuizing zijn we naar
Nederland gevlogen voor een weekend
met feestjes in Woerden en Gemert, en
een midweekje vakantie met onze 4
ouders op Schouwen-Duiveland.

Feest in Gemert

Wandelen door het bos en naar het strand

Uit eten bij Hostellerie Schuddebeurs

Jeugdsentiment

Op bezoek bij tante An
in Vierpolders
Ook al was ons
hoofd wellicht af
en toe op
Flatåstoppen, we
hebben genoten
van ons weekje
nazomervakantie!

Ochtendgloren over de campus, vanuit mijn kamer
Finland
De laatste dagen van september en begin
oktober was Bea in Jyväskylä, Finland. Daar
gaf ze het openingspraatje op het
‘International Symposium for Motor Learning
and Teaching’. Samen met de andere
genodigde sprekers is ze 5 dagen lang enorm
verwend door de organisatie 

Arja (organisatie) en Robert (spreker)

Beatrix en Jarmo (organisatie)

En verder…

… zijn de buurtbewoners nieuwsgierig wie hun nieuwe buren zijn

… waren Eleanor, Magne en Susan onze eerste bezoekers

… hebben we paddestoelen in de tuin

… heeft de winter hier zijn entree weer gemaakt!

