Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – mei 2013

Lieve familie en vrienden,
In mei zijn we twee keer op reis geweest:
een lang weekend Nederland
en een week naar Madeira.

Wat we (verder) allemaal gedaan hebben
kunnen jullie lezen in deze mei 2013
editie van onze nieuwsbrief!
Liefs uit Noorwegen!

Dugnad op Flatåstoppen
Ieder voorjaar hebben
we met de hele wijk een
‘dugnad’. Een actie om
de wijk samen weer een
beetje op te ruimen, een
soort corvee zeg maar 
Uiteraard moet dat
gebeuren voor 17 mei,
de Noorse nationale
feestdag.

De speelplaats is de centrale plaats die ook de meeste tijd vraagt

Je moet wat over hebben voor de kinderen van je buren 

Foto onderschrift

Zo’n dugnad is vooral ook
een sociale gebeurtenis,
en een goede aanleiding
om weer eens bij te
praten met alle buren na
een lange donkere winter.
Samen koffie drinken en
taart eten is dus een
belangrijk onderdeel van
de dugnad 

Weekend Nederland
Begin mei waren we een weekend
in Nederland om een paar
verjaardagen te vieren. In deze
tijd van het jaar altijd een mooie
aanleiding om een paar typisch
Nederlandse plaatjes te schieten.

Verhagen-verjaardag
Albert’s vader werd begin mei 80 jaar,
en dat was aanleiding om de hele
familie te verzamelen in Zeewolde.
Voor ons een mooie gelegenheid om
even bij te praten met de familie, al was
het kort!

Kinderfeestje 
Mokka-gereedschapstaart en klokkentaart,
gemaakt door Gertrude

Een Mar-Ber-ry hoort er ook bij!

Vereijken-verjaardag
Na het familie-feest in Zeewolde door naar
Woerden voor een 3-dubbel Vereijken-feest:
Yoeri was de dag ervoor jarig geweest, Sandra
de dag erna, en op de feestdag zelf waren
Maartien en Sandra 13 jaar getrouwd. Party!!!

Yoeri en Sandra (in Parijs)

Albert krijgt hulp bij het Candy Crushen 

Maartien’s bakkerverleden is weer duidelijk

1,2,3,4, hoedje van, hoedje van...
Marcela, de au-pair, had een prachtige
oom Dagobert Duck piñata gemaakt die
de kids mochten vullen met snoep.

Week Madeira
Een lang gekoesterde wens ging deze
maand in vervulling: samen een weekje
naar Madeira! Beatrix was daar al vaker
geweest, maar Albert nog niet. Vanuit
Trondheim gaat er in mei twee keer een
rechtstreekse vlucht naar Madeira, dus
die gelegenheid hebben we aangegrepen.
Porto Santo vanuit de lucht:
niet veel meer dan een landingsbaan!
Nou ja, rechtstreeks… vanwege de mist op
de luchthaven van Funchal konden we niet
op Madeira landen, en moesten we
uitwijken naar Porto Santo, een eilandje 43
km ten noordoosten van Madeira.

Hotel Porto Santo
Na een nachtje overnachten in hotel Porto
Santo, beleefden we wat waarschijnlijk de
kortste vlucht met een Boeing 737 is: 12
minuten vliegtijd, inclusief start en
landing. Uiteindelijk kwamen we met een
halve dag vertraging aan in Funchal.
Hotel Quinta de Perestrella - Funchal

De eerste dag op
Madeira hebben we
gebruikt om Funchal te
verkennen. Bea mocht
daar een volwassen
arend vasthouden 
(met enige hulp)

Madeira wandel-eiland
Madeira is een perfect eiland om te
wandelen, zowel in de bergen als langs de
levada’s. Het is bepaald geen vlak eiland!

Ponta do Espigao Amarelo

Pico do Arieiro – Pico Ruivo
Ponta de São Lourenço

Meer foto’s vind je op onze website: www.albea.nl

Madeira culinair-eiland
Wat voor ons meer een verrassing was, is dat
Madeira ook een perfect eiland is om heerlijk te
eten met een goed glas wijn! En dat voor een
kwart van de prijs die wij gewend zijn 

En verder...
Om al die dagen op reis te kunnen moesten we
wel een paar weken dagelijks stevig overwerken.
Maar gelukkig was er tussendoor ook voldoende
gelegenheid voor ontspanning en genieten. Zo…

Pianist Philippe Bianconi
… hadden we een prachtig TSO concert
voor de zomerstop, met werken van
Lutoslawski, Rachmaninov (Rach 3!) en
Stravinskij, uiteraard met onze eigen
dirigent Krzysztof Urbański 
... zijn we dankzij onze
familie helemaal verslaafd
geraakt aan Candy Crush 
... komt de tuin na een
lange en koude winter
langzaam weer tot leven

…sloot mei af
met bijna 30
graden Celsius,
terwijl er begin
van de maand
nog sneeuw
viel!

... hadden we een interessante champagne-cursus met diner
bij ‘onze’ To rom og kjøkken, inclusief champagne-sabeling!

... zijn we ook weer eens naar
de film geweest, Iron Man 3.
Zeer onderhoudend en absoluut
een aanrader voor een avondje
ontspanning 

