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Augustus 2019

Lieve familie en vrienden,

Augustus was een hectische maand waarin we bezoek hadden uit 
Nederland, zelf twee keer in Nederland waren, en daartussen een 

afgebroken weekend in Stavanger. We vierden onze 12-jarige bruiloft 
in stijl en zetten een groots verbouw-project in gang op Flatåstoppen.

Je leest het weer allemaal in onze nieuwsbrief.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Bezoek uit Nederland
Albert’s zus Marrie en haar man Ger 
waren een lang weekend in Trondheim 
waar we ze lieten meegenieten van onze 
culinaire activiteiten. Het was volop 
zomer, dus konden we ook heerlijk 
barbecuen op het terras thuis.

Wandelen naar Leirsjøen en in Bymarka

Barbecuen op ons eigen terras

Borrelen in Britannia hotelbar

Uit eten bij Spontan Vinbar



12 jaar getrouwd
Gewoontegetrouw vierden we onze 
huwelijksdag met een goed diner. Dat werd 
dit jaar bij Speilsalen in Britannia Hotel, waar 
wereldkampioen kookkunst Christopher 
Davidsen duidelijk inzet op een paar 
Michelin sterren. We hadden werkelijk een 
fantastische avond, aan de ‘chefs table’ 

Geweldig om zo mee te kunnen 
kijken met de koks 



Vakantie in Nederland
De laatste 10 dagen van onze zomervakantie 
brachten we door in Nederland, waar we een 
paar goede vrienden en familie bezochten.
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Middagje Spakenburg met Carla en Gerben

Het nieuwe huis bewonderen van Gertrude en Wim

Twee dagen gezelligheid
bij Maartien en de kids

Fijne avond bij Pitt en Esther



Midweek Zeeland
Samen met Bea’s ouders waren we een 
midweek op vakantiepark Port Greve, vlakbij 
Albert’s ouders. Erg fijn om die dagen samen 
door te kunnen brengen 

Samen lekker uit eten …

Dagje Zierikzee

… of zelf kokkerellen 

Brouwershaven



Grand Chapitre Stavanger
In augustus hadden we traditiegetrouw ook het 
jaarlijkse “Grand Chapitre” met de Chaine des 
Rotisseurs, dit keer in Stavanger. Een heerlijk 
weekend vol met culinaire hoogtepunten!

Flor & Fjære – tropisch Noorwegen

Stadswandeling in Stavanger

Kok en sommelier

Lunch

Diner in stijl



Kaal opeens zo zonder die grote populieren

... is ons TSO concert seizoen weer begonnen...

... heeft Albert een nieuwe hobby:
zelf ijs maken  ...

En verder 
… waren we aan het einde van de maand 
plotseling terug in Nederland omdat Albert’s
moeder opgenomen was in het ziekenhuis.

... zijn we begonnen met de 
totale renovatie van onze oprit. 
Eerste stap: bomen eruit ...

Op bezoek bij Marretje in het ziekenhuis


