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Lieve familie en vrienden,

Juni was voor ons de overgangsmaand van hard 
werken de eerste weken naar heerlijk vakantie 

de laatste week. De grenzen zijn nog steeds 
dicht dus dat werd in ieder geval een vakantie in 

Noorwegen. En uiteindelijk ook gewoon een 
thuis-vakantie. Van huis uit activiteiten 
ondernemen, wat rommelen in de tuin, 

lekker vaak uit eten en verder iedere dag 
nemen zoals die komt – en doen waar we 

ter plekke zin in hebben. Heerlijk!

Veel plezier bij het lezen van onze 
maandelijkse nieuwsbrief 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Klussen in de tuin
De bomen achter ons huis worden zo 
hoog dat ze de avondzon beginnen 
weg te nemen. Met hulp van de 
kettingzaag en de buurman heeft 
Albert een van de bomen gerooid.

Veilig geland
Een lang gekoesterde wens werd gerealiseerd: 
we hebben eindelijk een regenton!



Een explosie van bloemen
Het groeiseizoen is dit jaar erg kort, maar de 
natuur deed zijn uiterste best om de achterstand 
in te halen! Binnen no-time was alles supergroen 
en kwamen de planten en bomen tot bloei.



De laatste loodjes – uiteraard online

Werk
Voor we aan onze vakantie konden beginnen 
moest er nog 3 weken hard gewerkt worden. 
Bea had de voorlopig laatste deadline voor 
een groot EU-onderzoeksvoorstel.

Bij Albert is het kantoorleven weer op gang aan 
het komen. Hij functioneerde deze maand ook 
weer een korte periode als gemeentedirecteur 
en bezocht in die hoedanigheid de nieuwbouw 
van een school samen met de fractievoorzitters.

Culturele opening van de 
gemeentebestuursvergadering



Kajakken
We hadden deze maand prachtig zomerweer, 
dus trokken we er regelmatig op uit met de 
kajaks om verkoeling te zoeken op het water.

Tijd voor een pauze

…en niet verder

Jonsvannet

Nidelva

Jonsvannet

Nidelva

Tot hier…



Barbequen
Het prachtige zomerweer deze maand zorgde 
er voor dat de barbecue regelmatig 
werd gebruikt!

BBQ-en is nog gezelliger als je het samen doet 

Het nieuwe terras ingewijd



Wandelen
Hoewel het er soms eigenlijk te warm voor 
was, hebben we ook meerdere prachtige 
wandelingen gemaakt deze maand.

Burmaklippen … … leuke glijbaan 



Vakantievieren in onze favoriete restaurants
Aangezien onze vakantie dit jaar niks kost, hebben we 
besloten onze favoriete restaurants in de stad extra te 
steunen en er regelmatig te gaan eten, veelal met onze 
vrienden Ingrid en Menno. Dat was heerlijk genieten!

Prachtige lam-creatie

Røst nam deze maand afscheid 
van hun prachtige locatie in het 

theater, en uiteraard waren wij 4-
en daar bij. Het is helaas nog niet 

bekend waar en wanneer ze 
weer op gaan starten 

Een van de 
hoogtepunten: 

Ingrid’s
verjaardag 
vieren bij 
Speilsalen

Na 3 maanden 
waarin alles 

moest worden 
afgelast mocht de 
Chaïne eindelijk 
weer bij elkaar 
komen voor de 
jaarlijkse grill-

avond, dit keer in 
TRD bij EC Dahls.

Nog zo’n hoogtepunt: met zijn vieren een 
avondvullend programma bij Fagn 



En verder...
... vierden we Sankt Hans samen met 
een deel van onze wijkgenoten.

... had Beatrix de zomerafsluiting met haar koor. 
Eerst samen zingen op verschillende plekken in 
de stad, en daarna gezellig samen uit eten.

... vierden we de 70e verjaardag van 
Magne. Helaas niet op de Azoren, 
zoals het plan was, maar bij Magne & 
Susan thuis op het terras.


