Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – maart 2010

Lieve familie en vrienden,
De winter heeft hier vrij plotseling plaats gemaakt voor de ontluikende lente.
Tussen de weken met regen door is er nog wel bijna een meter sneeuw gevallen,
maar de temperaturen liggen een stuk hoger dan voorheen en we merken aan
alles dat de winter op zijn einde loopt.

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

De laatste skitochten
We hebben nog even
genoten van de laatste
skitochten in Bymarka
voor deze winter ☺

Uitzicht over Skjellbreia

Albert in de weer
met wax bij Grønlia

Op weg naar Fjellseter
”Silkeføre”

Neerslag, héél veel neerslag
Maart was een maand met héél veel
regen en héél veel sneeuw. Het gevolg
was een week glibberen en daarna een
week dagelijks sneeuw scheppen.
Inmiddels zijn de straten en onze oprit
weer schoon geregend en mag wat ons
betreft de zomer komen ☺

Maart begon met een week regen en dooi,
en dus veel ijs op de straten en oprit

Zaterdag, 13 maart

Maandag, 15 maart

Dinsdag, 16 maart

Donderdag, 18 maart
Alle sneeuw weer terug…

Bezoek uit Nederland
Ook deze maand hadden we bezoek uit
Nederland. Annie kwam een kleine week
bij ons logeren, uitrusten en aan haar
conditie werken. Aangezien het de hele
week sneeuwde, hebben we vooral veel
buiten gespeeld. Bea greep de
gelegenheid aan om Annie mee te
nemen naar haar favoriete modezaak:
STAFF, waar Annie gelijk een complete
nieuwe garderobe aanschafte ☺
Verder trakteerde Annie ons op een
heerlijk etentje bij Emilies.
Foto onderschrift
Spelen in de sneeuw

Winkelen bij Staff
Tot onze knieën in de verse sneeuw

Knutselklusjes in huis

Men neme: een leeg ’bod’ …

… een bezoekje aan XXL Sport …

… een nieuwe vloer …

… en dan heb je een prachtige treningsruimte!

… en wat lijstwerk …

Drie elanden op het fietspad vertragen
Albert op weg naar zijn werk
De lente ontwaakt ...
Tja, we strooien brood voor
de hertjes en hebben zaad
opgehangen voor de vogels,
maar de dieren hebben
duidelijk ‘n andere voorkeur.

Vrolijk gefluit als we wakker worden

Onze nieuwe buurtbewoner

