Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – oktober 2009

Lieve familie en vrienden,
Oktober werd gedomineerd door de verbouwing van onze badkamer. De hele
maand hebben we allerlei werklui over de vloer gehad om de badkamer te
slopen en weer op te bouwen. Maar: het resultaat mag er zonder meer zijn!
Op wat ander geklus na is er niet veel bijzonders gebeurd deze maand.
Meer over onze aktiviteiten deze maand in deze nieuwsbrief.

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

De badkamer

Zo was het …

Na de sloop …

’tig laagjes membraan

Het resultaat ☺

De garderobekamer
De wasruimte op de begane grond hebben
we verbouwd tot inloop‐garderobekamer.
Beetje verven, nieuw vloertje, eindeloos
puzzelen op het Stolmen‐systeem, klaar ☺

Verven

De gebruiksaanwijzing bestuderen

Het resultaat van onze klusarbeid…
Eindeloos veel schroeven

Het resultaat

Even naar buiten
Aan het begin van de maand lag er
nog een paar dagen sneeuw, en
toen zijn we maar eens wat gaan
wandelen in onze nieuwe
omgeving. Nou ja, wandelen ...
glibberen is een betere
omschrijving ☺

Onze tuin vanuit de keuken

Het vennetje achter ons huis
Het pad was een ijsbaan

Onze eerste diner‐gasten
Geir en Jorunn hadden de primeur en
waren onze eerste diner‐gasten.
Speciaal voor de gelegenheid hadden
we een mooi stuk elanden‐vlees uit de
vriezer gehaald. Het werd de meest
malse Boeuf bourguignon ‘ever’ ☺
Héél mooi stukje eland

De woonkamer en ’vinterhage’

Dineren in de wintertuin

En verder…
... zijn we eigenlijk de deur zowat niet
uit geweest. Wel had Albert een
fantastisch TSO‐concert met de pianist
Simon Trpceski, en zijn we naar de
nieuwste Pixar animatie film geweest:
“Up”. Een echte aanrader!

Simon Trpceski
Ove in de weer met zijn verzameling bijzondere wijnen

Minder leuk is dat ons
lievelingsrestaurant, Saft
Suse, gaat stoppen na dit
jaar. Snik. We komen er nog
wel een paar keer dit jaar,
maar daarover meer in de
volgende nieuwsbrieven ☺

Filmtip van de maand: Pixar’s ”Up”, ontzettend leuke film

