Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – april 2012
In de nieuwsbrief van deze maand nemen we jullie mee op reis naar
het zonnige Spanje en het sneeuwlandschap van Trollheimen.
We wensen jullie veel lees- en kijkplezier!
Groeten vanaf Flatåstoppen,
Albert & Beatrix.

Balcon de Europa - Nerja

Paasvakantie in Nerja, Costa del Sol
Na 3 weken regen in maart hebben we op de valreep
een weekje zonvakantie geboekt in Spanje. Héérlijk!

Playa Burriana

Urbanisation Capistrano

Middagje naar Frigiliana

Borrelen op ons terras in de avondzon

Borrelen in onze
favoriete lounge-bar

Granada en Alhambra
De enige dag met minder mooi weer
aan de Spaanse kust hebben we door
gebracht in Granada, waar we o.a. het
indrukwekkende Alhambra bezochten.
Palacio de los Leones

Catedral, Capilla Real

El Palacio del Generalife

Details van de prachtige ornamenten

Oost west, thuis best (?)
Zaterdagavond erg laat waren we weer thuis,
en werden verwelkomd met een halve meter
nieuwe sneeuw op de oprit. Konden we
midden in de nacht eerst sneeuw ruimen voor
we de auto in de garage konden zetten 

Die nacht maakten we alleen een
paadje voor de auto. De rest deed
Albert de dag erna in het zonnetje.

Na gedane arbeid was het heerlijk om
in het zonnetje te lunchen en verder
te luieren na onze vakantie 

Hyttetur Resdalen
Samen met Jorunn en Geir hebben
we een weekend doorgebracht in
hun hut in Resdalen. We hebben
daar nog een heerlijke skitocht
gemaakt en genoten van het
winterweer. Vanuit de hut kijken ze
uit over Trollheimen, wat vooral in
de ondergaande zon voor
prachtige beelden zorgt.

Genieten in het zonnetje

Wafels bakken ”på tur”

Sfeer rond de hut

We haden de løypes bijna voor ons alleen

Bouwproject 2012
Qua grotere veranderingen aan ons
huis stond dit jaar een schuifdeur
gepland naar ons terras. Magne’s
bouwbedrijf, inmiddels overgenomen
door zijn zoon Stefan, kwam dat deze
maand regelen, mooi voor het begin
van de zomer 

Voor de verbouwing

Na de verbouwing
Andere activiteiten in
en rond het huis deze
maand waren de
vervanging van de
downlights in de
overstek bij de
garage, en nieuwe bij
het terras aan de
voorkant van het
huis, en nieuwe
gordijnen in de serre.

En verder...
... was het weer een goede maand qua eten en drinken. We
hadden zowel onze traditionele mat-og vinkveld bij Lille met
wijnen van Feudi di San Gregorio, en een wijnkursus bij To rom
og kjøkken met topwijnen uit Piemonte, Veneto en Toscana...

... is Bea een dagje naar Oslo geweest voor een vergadering op NIH...

... zijn we weer eens naar een
echt leuke actie-film geweest...

... genoten we van zomerse temperaturen,
met de voetjes in het laatste restje sneeuw

