Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – april 2010

Lieve familie en vrienden,
April bracht hakkelend het einde van de winter en het begin van de lente.
We maakten de laatste skitochten en de eerste ontdekkingsreizen in onze
ontluikende tuin. Ook brachten we een bliksembezoek aan Nederland.

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

Paasvakantie
April begon erg goed met de
Paasvakantie! Samen met
Jorunn en Geir waren we 4
dagen in Trollheimen, in hun
hut Fjellro. Met 2 heuse berg‐
tochten op de ski’s en een
dagje heerlijk zonnebaden in
de sneeuw namen we afscheid
van het skiën voor dit seizoen.
(Bijna) op de top van Raudfjellet

Sterrenmaaltijd med koningskrab
Op de top van Resfjellet
Een lange afdaling in Resdalen

Ook deze keer maakten we
weer ‘pinnebrød’: worstjes
waar een laagje brooddeeg
omheen gewikkeld is die
boven een vuurtje worden
geroosterd. Heerlijk!

Mira

Uitzicht over Trollheimen vanaf de top van Resfjellet

Pinnebrød grillen boven een vuurtje

Uitzicht vanaf ons lunch‐plekje

Lente!
Met grote nieuwsgierigheid zien we onze tuin
ontwaken uit zijn winterslaap. Wat zou er
allemaal in staan? Wat gaan we er zelf nog bij
zetten? En wat leeft er eigenlijk in en rond
onze tuin aan groot en kleiner wild?

De lente in huis

Albert geniet van het bezoek in de tuin

Een kuifmees‐paartje in onze tuin
Goudvink, ook een vaste gast

Hoezo, eerlijk zullen we alles delen?

Werk aan de winkel
Op zonnige dagen is het heerlijk vertoeven op
ons terras, ondanks de sneeuw die nog steeds
om ons heen ligt. Maar het terras was wel toe
aan een fikse opknapbeurt. Daar hebben we
ons deze maand maar eens flink op gestort.

Genieten van het voorjaarszonnetje

Een nieuwe hogedrukspuit
Eerst het grove vuil eraf

Voor het beitsen nog even stofzuigen

Dan een sopje

En kwasten maar

Nog meer speeltjes, nog meer werk aan de winkel
Albert roept al maanden tegen Susan: “Wanneer gaan we nou
eens hout kappen?” Nou, deze maand, dus. Een stuk bouwgrond
moest bouwklaar gemaakt worden, en aan ons de eer om wat
bomen weg te halen. Daar hadden we natuurlijk wat grover
geschut voor nodig dan alleen ‘n handzaagje en een tang.
Foto onderschrift

Albert met zijn nieuwe
motorzaag
In de loop van een hele zaterdag
kregen we ‘slechts’ drie keiharde
loofbomen om, in blokken en op
een stapel, toen waren we voor
de rest van het weekend
helemaal afgeserveerd.
Vooral het sjouwen was slopend

Weekendje Nederland
Albert zou ivm ‘n TIAS congres een weekje naar
Nederland gaan, maar de IJslandse vulkaan
Eyjafjallajøkull (Eilandberggletscher) gooide
letterlijk roet in het eten. Gelukkig kon hij nog wel
een avondje naar Gertrude en Wim, en ook ons
gezamelijke weekend ging gewoon door, met
vrijdag een bezoek aan Maartien en co, en zaterdag
het “Samen 130”‐feest van Esther & Pitt.

Ook in Woerden is het lente

Carmen’s tennisles

Esther & Pitt

Yoeri & Albert

Doran

Zondag hebben
we heerlijk
gefietst in
Amsterdam, en ‘s
avonds lekker
gegeten in
visrestaurant
Nevy met Carla &
Gerben.

Ons appartement in Amsterdam

Thebest2b
Muzikanten in het Vondelpark

