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Lieve familie en vrienden,
Juli is dé vakantiemaand in Noorwegen en ook wij hadden heerlijk vrij deze maand. We
hadden bezoek uit New York en Gemert en we hebben veel gedaan in en rond ons
huis. Je leest het weer alllemaal in deze editie van de nieuwsbrief!

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Logé uit New York
Bea’s PhD student uit New York, Whitney, heeft het
laatste weekend van haar 2 maanden in Trondheim
bij ons gelogeerd. Dat gaf haar en Bea de kans om
nog een keer de resultaten van hun onderzoek op
een rijtje te zetten en de opzet van het artikel door
te spreken. En uiteraard hebben we ook leuke
dingen gedaan, zoals naar de film en “på tur” 

Aan het werk gezet bij ons terras

Whitney boven op Våttakammen …

… en op Gjeitfjellet

We hadden redelijk mooi weer dat weekend, en we
grepen de gelegenheid aan om een lange wandeling
te maken van Ila naar Våttakammen en Gjeitfjellet.

Bomen kappen bij Hanne
Deze maand hebben we Hanne, onze
vriendin van Staff, geholpen met het
kappen van een paar bomen rond
haar nieuwe huis. Ze woont prachtig
midden in een agrarisch gebied met
een fantastisch uitzicht over het fjord.
En teveel bomen op haar grond 

Albert en Hanne in actie met de eerste boom

Aanmaakhoutjes zagen

Boys and their toys 
Hanne’s uitzicht over het fjord

Hanne in de weer om een echt
houthakkersdiner voor ons te bereiden

Ons nieuwe terras: wat je niet ziet
Voor we ons terras konden leggen
moest er eerst een fundering
worden gemaakt en een
draagconstructie worden gebouwd.
Daar zijn we een behoorlijk aantal
dagen mee zoet geweest.

Beton storten voor de fundering

Draagbalken waterpas leggen

En tot slot de vloerbalken

Ons terras: wat je wel ziet
De terrasvloer zelf hadden we in
een mum van tijd gelegd met zijn
tweeën. Voor de afwerking van
het geheel, de traptreden, het
rekwerk en twee banken, kregen
we gelukkig hulp van Bea’s vader.

Passen en meten voor de uitwaaierende traptreden

1250 schroeven in de terrasplanken…
…en nog een paar in de banken

Het hekwerk netjes in verstek
Na gedane arbeid is het goed rusten 

Ondertussen, de dames...
Terwijl Cor en Albert met de afwerking van het
terras bezig waren, hebben ook Annie en Beatrix
bepaald niet stil gezeten. De tuin en het bos achter
onze tuin werden flink onder handen genomen,
bomen werden gesnoeid of gekapt, onkruid
verwijderd, en het terras aan de voorkant kreeg
eindelijk zijn jaarlijkse beits laagje.

Takken snoeien voor het omzagen

Het oude terras zijn jaarlijkse beits-beurt geven

Hele bomen verwijderen

Annie was niet te stuiten
en heeft zelfs het bos
gefatsoeneerd: dooie
takken eruit, nieuw
opschot eruit, onkruid
zonder bloemen eruit.
Niemand in de wijk
heeft nu zo’n keurig bos
bij het huis als wij 

Tijd voor ontspanning
Uiteraard hebben we niet alleen maar gewerkt
terwijl Cor & Annie hier waren. We zijn een
paar keer naar de stad geweest, de kathedraal
bezocht, gewandeld in Bymarka met Ingrid, en
bosbessen geplukt uit ‘eigen tuin’ 

Ingrid en Cor op weg naar Grønlia

Uitrusten in het zonnetje bij Grønlia

Bosbessen plukken!

Bosbessen wassen en uitzoeken

En smullen maar 

Andere klusjes in en rond het huis

Nieuw plekje voor de vuilbakken

Deuren
opnieuw
afhangen

Kruidentuintje
aanleggen

Verven

En verder ...

... zijn we heerlijk vaak naar de film
geweest, een voordeel als je thuis
vakantie viert en niet in de bush bush 

...zijn we met Ingrid & Menno naar een prachtig
concert geweest van Trondheim Solistene met de
Canadese sopraan Measha Bruegergosman
...is thuis vakantie vieren niet per
sé heel goedkoop als je behalve
een terras ook besluit twee
warmtepompen aan te schaffen,
en de wasmachine het vervolgens
begeeft.

