Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – juni 2011
Lieve familie en vrienden,
Juni is altijd een speciale maand in Noorwegen. Enerzijds omdat het niet meer donker
wordt, maar ook omdat iedereen merkt dat de vakantieperiode er aan zit te komen.
Dat brengt voor ons allebei ekstra drukte mee op het werk. We hebben deze maand
dan ook geen bijzondere activiteiten ondernomen, maar zoals gewoonlijk hebben
we toch wel een aantal dingen die we met jullie kunnen delen.

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Overstromingen
Begin juni werd het zuiden van Noorwegen
geteisterd door extreme regenval. De meeste
rivieren stroomden over en steen- en aardverschuivingen maakten het noodzakelijk dat
veel mensen hun huizen moesten verlaten.
De E6, dé verkeersader tussen Trondheim en
Oslo, was op zoveel plaatsen gedeeltelijk
weggespoeld dat hij zelfs een paar dagen dicht
is geweest! Dan wonen we toch redelijk veilig
op ons eigen Flatås-topje 

De E6

Zo hoort het dal naast de E6 er dus niet uit te zien

Nieuwe bouwplannen
Uiteraard blijven we aan ons huis
knutselen. Onze zomer-vakantie
in juli willen we dan ook deels
besteden aan het bouwen van
een nieuw terras achter het huis.
Daar hebben we namelijk de
avondzon, maar nu nog geen
gezellig plekje om te zitten 

Zo is het…

280 cm

…dit is het plan…
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150 cm
80 cm

390 cm

…en zoiets moet
het worden 

De eerste werkzaamheden aan het terras
Met de (zelfgemaakte) konstruktietekening
van de vorige bladzijde zijn we naar de
bouwmarkt gegaan, en een paar dagen later
werden de benodigde materialen keurig netjes
thuis afgeleverd. De vrachtwagen paste maar
net op de oprit en met de kraan werd alles
keurig afgeladen en aan de kant gelegd 

Voor we kunnen gaan bouwen
moet er natuurlijk wel het
nodige voorbereid en gesloopt
worden. Gelukkig hoeven we
niet alles alleen te doen 

Werkoverleg

Kinderoppas
Deze maand waren we een weekend
surrogaat papa en mama voor 2
Nederlandse dametjes, Mila & Lena.
Zaterdag hebben we ze flink aan het
werk gezet, zondag was een wat
rustiger dagje voor ons allevier 

Werkoverleg tijdens het terras slopen
Muffins eten

Muffins bakken
Wandelen naar Granåsen
Film kijken in de kelder…
…tekenen in het zonnetje

En verder...
...is eindelijk de schoorsteenveger
geweest, 7 maanden na het
installeren van het dakplateau

...zijn we een paar keer wezen wandelen
in de bergen met Whitney, Bea’s ph.d.student uit New York...
...en met Ingrid en Menno,
vrienden uit Trondheim

...is onze tuin volop in
een zomerstemming

...is het in juni nauwelijks
donker hier en schijnt de
maan vooral overdag

