Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – mei 2010

Lieve familie en vrienden,
Halverwege deze maand brak eindelijk de lente door en konden we aan de slag in
de tuin en op het terras. We ontdekken steeds meer van wat er allemaal groeit
rondom ons huis, hoewel het meeste voorlopig nog niet in bloei staat.
Dat komt hopelijk allemaal later nog ☺
Lees weer mee met onze avonturen op en rond Flatåstoppen!

Heel veel liefs,
Beatrix & Albert

Lente? Winter?
De winter gaf het niet makkelijk op dit jaar.
Hoewel we onze ski’s al direkt na Pasen
hadden opgeborgen bleef het tot half mei
rommelen en regelmatig sneeuwen.

Na zonneschijn komt blijkbaar sneeuw

Arme vogeltjes

Snoeien terwijl de regen langzaam overgaat in sneeuw

Hm, de dag erna was
alles weer helemaal wit.
En nu maar hopen dat
we onze struiken en
rozen niet ietsje te
vroeg gesnoeid hebben!

Terras inrichting
Maar eindelijk gaf de winter het op en konden
we over de inrichting van het terras na gaan
denken. We hebben mooie teak‐houten
stoelen en tafeltjes gevonden en weekend na
weekend het aantal potplanten uitgebreid ☺

De nieuwe tuinstoelen in elkaar schroeven

In de olie zetten

En zo is het geworden

Tuinarbeiders
Verder hebben we deze maand veel in de tuin
gewerkt: enorm gesnoeid, geharkt, gezaaid
en heel veel rotzooi weg gebracht. Heerlijk
om zo buiten bezig te kunnen zijn.

Albert met de zoveelste lading tuinafval
Een groente‐ en kruidentuintje in wording

Bea in de weer met de elektrische tuinschaar
Samen met Ingunn pompoenen planten
Gras bijzaaien in de regen

17 mei – nationale feestdag
We hadden al besloten om
dit jaar de stad en het ‘grote’
nationale feest te ontwijken.
Wel hadden we stoere
plannen om naar de lokale
optocht in Flatåsen te gaan
kijken. Tja, de plannen waren
goed, de praktijk eigenlijk nog
beter. We hebben eerst maar
eens heerlijk uitgeslapen en
daarna luxe ontbeten met
Eleanor’s apple‐cheese
pancakes en verse aardbeien.

De Noorse vlag uitgehangen voor een kleurrijke noot
Daarna hebben we eigenlijk niks meer gedaan. Wat gerommeld in huis,
wat achter de computer gezeten, en ‘s avonds een filmpje gekeken. Zo
kan je een nationaal feest natuurlijk ook prima vieren ☺

Houtzagerij Flatåstoppen
Deze maand hebben we
ook eindelijk het hout
opgehaald dat we vorige
maand omgehakt
hadden. Dat werd een
hele dag zagen en kloven,
en toen waren we nog
pas op de helft. Zo heb je
het wel 3 keer warm van
hetzelfde hout ☺

Drie grote bomen in stukken op de oprit

Eerst aan de slag met de motorzaag

En daarna het grote kloofwerk
Hoewel Bea met de bijl aan de
gang had gewild, vond een van de
buren dat maar een matig plan. Al
voor ze begon kwam hij aanslepen
met de kloofmachine van zijn
zoon. Heerlijk, zulke buren!

Werk nieuwtjes
Ook op ons werk gebeurde er deze maand van
alles. Zo kreeg Bea een van de grootheden op
haar vakveld, Karl Newell, een weekje op
bezoek. Hij gaf een serie van 4 lezingen over
leren en ontwikkeling voor staf en studenten.
Het grote nieuws komt echter van Albert. Hij
gaat namelijk vrij onverwacht van baan
wisselen. Van kontorsjef (hoofd administratie)
bij een instituut van de technische fakulteit
wordt hij nu personalsjef (HR manager) bij de
medische fakulteit. De nieuwe baan is hem zo
precies op het lijf geschreven, dat het een te
mooie kans was om te laten liggen.
Per 1 september gaat hij daar beginnen
en hij heeft er erg veel zin in ☺
Karl M. Newell
Oude baan: Bygg, anlegg & transport

Foto onderschrift

Nieuwe baan: Det medisinske fakultet

En verder
Bea is aan het begin van de maand naar
Umeå (in Noord‐Zweden) geweest voor
een RHIN‐bijeenkomst. Daar bleek het al
wèl volop lente te zijn!

Ook hebben we een erg leuke avond bij
ons thuis gehad met Dankert & Nayereh.
Tot slot zijn we eindelijk gezwicht voor een
nieuw Nespresso apparaat, de Premium.
Nu wordt koffiezetten nòg makkelijker!

Waar het allemaal om begon: een macchiato

