Maandelijkse nieuwsbrief vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

De eerste helft van juli vierden we vakantie
vanuit eigen huis. We genoten van het mooie
weer, gingen regelmatig uit eten, en werkten in
en rond het huis. Het opritproject – ruim 8
maanden geleden gestart – werd eindelijk
helemaal afgerond. Het is ontzettend mooi
geworden allemaal 
De tweede helft van juli moesten we allebei
weer aan het werk, maar het was gelukkig
nog erg rustig. Albert nam zijn kantoor in
Stjørdal weer in gebruik terwijl Bea nog
thuis bleef werken.
Geniet weer van onze nieuwsbrief!

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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De laatste loodjes van de oprit
Deze maand werd het bouwproject op onze
oprit afgerond. De bestrating is afgemaakt, de
plantenbakken zijn gevuld met grond, en de
straat is opnieuw geasfalteerd.

Al met al zijn er de laatste maanden flink wat
mensen aan het werk geweest, en we zijn
superblij met het resultaat! We krijgen ook
veel positieve reacties van onze wijkgenoten 

Planten- en bloemenpracht
Nu de oprit klaar is, werd het
natuurlijk ook tijd om aan
planten en struiken te denken.

Een paar tochtjes naar “Hammer planteskole”

Het nodige handwerk…

Ook de eenjarige planten hebben het naar hun zin 

Als we dan toch bezig zijn…
Aan de achterkant van ons huis hebben we
een paadje waar altijd veel onkruid groeit.
Aangezien we een heleboel stoeptegels
overhadden van het opritproject, hebben
we de gelegenheid aangegrepen om hier
een heus pad aan te leggen 

Zo zag het er eerst uit…
Nu kunnen we rond het huis 

Als puntje op de ”i”
hebben we gelijk maar
een nieuw huisnummer
gemonteerd. Heel fancy
met LED-verlichting die
gekoppeld is aan de
buitenverlichting, zodat
het automatisch aan en
uit gaat 

Vassfjellet
Hoewel we voornamelijk rond het huis bezig zijn
geweest, hebben we ook een prachtige wandeling
gemaakt naar Vassfjellet, met zijn 710 m de enige
alpine berg in Trondheim.

Samen culinair genieten
Ook culinair viel er weer veel te genieten
deze maand. Behalve met of bij vrienden
hebben we ook de lokale middenstand
weer goed gesteund 

Inmiddels alweer jaren een goede traditie: een
gezellige avond samen eten en bijpraten met
Hroar, Jorid, Dankert (links) en Nayereh (boven).
Hroar en Dankert zijn ex-collega’s van Bea, en
Hroar en Jorid wonen bij ons in de wijk 

Uiteraard waren we deze maand ook
een paar keer bij Spontan

En heel bijzonder deze maand: Met Ingrid &
Menno naar To rom og kjøkken, waar Eskil (kok)
en Magne (sommelier) voor ons een speciaal
diner + wijn pakket hadden samengesteld.

Fietsweekend Ørlandet (1)
We hebben deze maand samen met Menno &
Ingrid een heerlijk weekend doorgebracht op
Ørlandet. Fietsen, genieten van het mooie
weer en de omgeving, en natuurlijk van
elkaars gezelschap.

Klaar voor vertrek

Een heus koraalstrand, in Noorwegen
Culinaire verwennerij

Heerlijk nagenieten op het terras bij ons hotel

Fietsweekend Ørlandet (2)
Ørlandet is bijna net zo vlak als Nederland,
dus het was geen inspannende fietstocht.
Tegelijkertijd was het ook geen fietstocht
over alleen maar asfaltwegen  We hebben
wel een aantal erg leuke plaatsen bezocht,
zoals Kjeungskjæret vuurtoren, Austrått slot,
en een heus koraalstrand. Bij een van de
boerderijen die we passeerden had Ingrid erg
goed contact met de schapen 

Grand Dame
In Trondheim blinkt men uit in het voortdurend verzinnen van
nieuwe, spannende culinaire initiatieven. Zo werd deze maand
de oude feestzaal in het paleis van de bisschop geopend voor
het publiek met een geweldig, avondvullend programma.

Van een bescheiden
kapelletje zo’n 1000 jaren
geleden naar de Nidaros
kathedraal van nu.
Eerst kregen we een aperitief in ‘Kongsgården’ met rondleiding door een kunsttentoonstelling
van de kunstenaar zelf. Dit ging naadloos over in een bezoek aan het prachtige
‘Erkebispegården’ museum die de geschiedenis van de Nidaros kathedraal laat zien.
De avond werd afgesloten met
een geweldig 5-gangen diner
in de ‘Herregård’, verzorgd
door Britannia hotel die 1 van
de Michelin restaurants in
Trondheim heeft.

En verder...
... was Albert voor zijn werk op
inspectiebezoek bij het in aanbouw zijnde
gezondheidscentrum van de gemeente
Stjørdal. Keurig arbo-verantwoord met helm,
reflexvest en veiligheidsbril 

... is juli bij uitstek de maand
voor het plukken van wild
fruit. Het is dit jaar een erg
goed bessenjaar, met een
oogst van zeker 5 kilo bosbessen en frambozen. Bij de
buren hangen de struiken
vol met zwarte bessen, dus
daar heeft Beatrix ook een
plukrondje gedaan (met
toestemming ).

... hebben we op ons terras heerlijk
genoten van zwoele zomerse avonden 

