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Lieve familie en vrienden,

Hoewel we al lang weer aan het werk zijn, zorgde 
het prachtige weer in augustus er voor dat we 

leuke uitstapjes konden ondernemen. 
Een mooie manier om het vakantiegevoel een 

beetje te verlengen 

We waren twee keer een weekend weg met 
goede vrienden waarin we fietsten, 

wandelden, kajakten en visten. 
Ook de lokale horeca in de stad hebben we 

weer flink ondersteund deze maand.

Geniet weer van onze maandelijkse nieuwsbrief!

Liefs uit Noorwegen, 

Albert & Beatrix.



Bomen kappen
Het stond al heel lang op ons verlanglijstje, de hoogste 
bomen achter ons huis weghalen. Deze maand kwam 
eindelijk de vergunning van de gemeente binnen en 
kon de zaag er in 

Buurman & buurman

Zwaar transport

Met goede hulp van 2 
buurmannen en 
Menno was het 

kappen snel gebeurd. 
Het afvoeren van het 
hout kostte meer tijd.



Weekendje Stokksund-Stokkøya
Ons fietsweekend met Ingrid & Menno 
vorige maand was zo goed bevallen dat 
we het in augustus nog een keer deden. 
Dit keer met de auto naar Stokksund en 
vandaar verschillende eilanden gefietst. 
In alle opzichten wederom een heerlijk 
weekend, letterlijk en figuurlijk 

Met de veerboot naar Fosen

Genieten in het Kuringen
Bryggehotell

Héééél frisse duik, brrrrrr ….
Avond stemming



Island-hopping op de fiets
Zaterdag brachten we door op de fiets en 
bezochten twee holmen en twee eilanden.

Via 3 bruggen en 2 holmen naar Stokkøya

Fietsend langs de zuidkant van Stokkøya

Op de lange brug naar Linesøya

Stokkøya, here we come 

Fantastisch avondlicht bij Strandbaren

Appeltaart!!!



Culinair genieten
Ook deze maand deden we ons best de lokale horeca zo goed mogelijk te 
steunen in deze tijd. Dat leidde tot meerdere fantastische avonden. De 
eerste was ‘Klampen i bånn’, waarin kok Håvard en cocktail-kampioen Jørgen 
een erg bijzonder diner verzorgde waarbij de smaakmakers verdeeld werden

over het eten en het 
drinken. Geweldig! 

De Chaîne avond bij Michelin 
restaurant Speilsalen, vooraf 

gegaan door een kaviaar tasting, 
was een ander hoogtepunt.



Werk
Nu ook alle anderen langzaam aan terug 
komen van vakantie neemt de drukte op het 
werk direct weer toe.

Albert bestelde taart voor zijn medewerkers omdat 
de afdeling “burgerservice” 20 jaar bestaat

Bea’s collega Mara 
nam afscheid van NTNU

Bea had een zomerse bijeenkomst 
met haar onderwijs-collega’s van het instituut

Werkbezoek bij de regionale brandweer



Weekendje Hitra
We waren deze maand ook een weekend op 
bezoek bij Nina & Bjørn op Hitra. De eerste 
dag hebben we heerlijk gekajakt en gewandeld 

Pauze met gegrilde “fiskekaker” en akevitt



‘Fiskelykke’
De tweede dag op Hitra zijn we wezen vissen. 
Beatrix werd kampioen met maar liefst 9 
vissen, waarvan 6 aan dezelfde lijn!



En verder...
... vierden we deze maand onze 13-jarige 
trouwdag (traditiegetrouw) bij “To rom
og kjøkken”

... hebben we de vriezer gevuld met 
zelf geplukte frambozen en bessen

... hadden we de eerste hertjes van dit 
seizoen weer op bezoek in de tuin

... was deze maand de overgang 
van de zomer naar de herfst goed 
te merken. Aan het begin van de 
maand aten we nog regelmatig 
buiten, aan het eind van de 
maand was het tijd om de open 
haard weer aan te steken.


