Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – august 2011

Lieve familie en vrienden,
Augustus was een heerlijke maand waarin we heel actief waren met verven, wandelen,
fietsen en natuurlijk ons werk. We waren even in Nederland en hadden Yoeri een week
op bezoek in Noorwegen. Je leest het allemaal in deze nieuwsbrief!

Tekst tekst tekst

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

Op populair verzoek...
Verschillende mensen
hebben ons gevraagd
om meer foto’s van ons
nieuwe terras, de
uitwaaierende trap en
de bankjes. Bij deze!
Wat nog een leuke
uitdaging wordt
volgend voorjaar is
welke kleur we alles
willen geven, en of we
verven of beitsen.
Goede tips zijn welkom!

De trotse timmerman

De hoekbank

Uiteraard alles keurig
in het verstek 

Verven, verven, verven
Deze maand hebben we eindelijk de overstek
geverfd. Die was namelijk nog onbehandeld
grenen en aangezien verder buiten en
binnen (bijna) alles wit is, vonden we het de
hoogste tijd worden voor een verfbeurt. Het
verven zelf was eigenlijk heel snel gebeurd,
het was vooral heel veel geklauter.

Albert voor het hoogwerk…

…terwijl Bea de lagere delen verft

Ook de vlonders worden gebeitst

Zo was het balkonnetje op zolder…
…en zo is het nu

Nederland
Begin deze maand waren we even in
Nederland voor een bliksembezoek.
De direkte aanleiding was de bruiloft
van Albert’s neefje Pieter met Cheryl.
Dat was een mooie gelegenheid om
weer eens wat vrienden en familie te
zien. Met Carla en Gerben hebben we
heerlijk gegeten op ‘Nederlands
mooiste terras’, dat van restaurant
Eemlust in Baarn. Met Marrie en Ger
zijn we een avond gezellig onderuit
gegaan op het terras van Het
Raedthuijs in Zeewolde.

Doran met ome Albert op de skelter

De laatste stop in Nederland was
Woerden, waar we een middag
en avond bij Maartien en Sandra
en hun gezin zijn geweest. Bea’s
ouders waren ook naar Woerden
gekomen en we hadden een fijne
dag met zijn allen.

Tapas eten in Het Raedthuijs
Het prachtig gelegen restaurant Eemlust

Bruiloft
De bruiloft van Pieter en Cheryl was in
Zeewolde, en wij mochten er de hele dag bij
zijn. Het was een schitterende dag, met een
stralend bruidspaar 

Cheryl en Pieter

Lennard, Ger en Albert – zonder af te spreken

Albert biedt een helpende hand
Gertrude had een
prachtige (en heerlijke)
bruidstaart gebakken.
Ook de eetbare rozen,
parelkettingen en
ringen had ze allemaal
zelf gemaakt! Nieuw
bedrijf binnenkort?

Yoeri op bezoek
Al sinds hij kan praten wil Yoeri, Bea’s petekind, een
keer komen logeren. Deze maand kwam het er eindelijk
van. We zijn heelijk actief geweest: gezwommen,
gepuzzeld, heel veel gestoeid en geknuffeld, en maar
liefst 4 bergtoppen in de omgeving beklommen!
Boven op Geitfjellet

Yoeri draagt onze
rugzak (even) 

Boven op Jervfjellet

En verder...

… hebben we genoten van het prachtige weer en een
paar lange wandelingen gemaakt in Bymarka

… hebben we pal achter ons huis een
waterval ontdekt, nu pas 

… is het fruitseizoen weer aangebroken, en
hebben we achter ons huis een nieuw veld
met frambozen en wilde aardbeien ontdekt

… gaan we dit jaar bijna iedere donderdag naar
een concert van TSO, en zijn we naar een
werkelijk geweldige Noorse film geweest,
”Hodejegerne” oftewel Headhunters.
Als ’ie draait in Nederland: aanrader!

