
Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

Ondanks de sombere voorspellingen was augustus een geweldige zomermaand 
met veel zon en heerlijke temperaturen. We hebben er volop van genoten, zoals 

je weer kunt lezen in deze editie van onze nieuwsbrief.

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – augustus 2010



3 jaar getrouwd!
Zaterdag 7 augustus waren we 
alweer 3 jaar getrouwd.  Dit 
vierden we met een weekendje 
naar het schiereiland Inderøy en 
het Jægtvolden hotel, een super-
romantisch plekje diep in het 
Trondheim fjord. 
Het weer was fantastisch, de 
omgeving prachtig, dus dat was 
een heel weekend genieten!



Feestdiner
Op zaterdag had het hotel een 
heerlijk verrassingsmenu voor ons 
geregeld, compleet met champagne 
en een tafel versierd met rozen. 
Ontzettend leuk om zo verwend te 
worden!

Lambiefstuk met asperges en gekaramelliseerde tomaten

St Jacobsschelp met erwtenpuree, pesto en bietjes



Fosen
Zondag 8 augustus zijn we over het schiereiland Fosen terug gereden naar Flatåsen.
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Hout droogt buiten toch beter…
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Bosbessen plukken



Flipje op Flatåsen
Onze eigen groente- en fruittuin heeft dit 
jaar bar weinig opgeleverd. De ene aardbei 
die er was, is door de vogels opgegeten. 
Gelukkig zorgt moeder natuur goed voor ons 
en staan er allerlei lekkernijen in het bos aan 
de rand van onze tuin 

Smullen maar 



Weekendje Nederland
Deze maand  waren we eindelijk weer 
eens een weekend in Nederland. Het was 
een vol maar gezellig weekend: 
verjaardagsfeest van Theo op vrijdag, 
met Albert’s ouders en Wim & Gertrude 
op zaterdag naar Schoonhoven, ‘s avonds 
uit eten in Fabricca, het restaurant waar 
hun zoon Chris chefkok is, zondag op 
bezoek bij Chris & Marianne, even door 
naar Brouwershaven om Bert en Marretje 
naar huis te brengen. En ‘s avonds nog 
even heerlijk ontspannen bij Wim & 
Gertrude.

Heerlijk onderuit met 
onze lunch aan de Waal

Chefkok Chris
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