
Heel veel liefs uit Trondheim,

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

Maart was een maand met veel zon, veel sneeuw en veel regen. Een deel van alle 
neerslag hebben we ontvlucht met een lang weekend in Barcelona waar we Carla & 

Gerben opzochten. De rest van de tijd hebben we gewerkt en heerlijk geskied.
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De afwerking
Begin deze maand hebben we eerst weer wat klusjes in 
de keuken gedaan. We hebben ons helemaal uitgeleefd

Oude verfrandjes weg beitelen

Bea leert de multi-
tool gebruiken

Het koofje bijwerken

De laatste gaatjes plamuren

op schuren, beitelen, 
kitten en plamuren van 
al het houtwerk. 
Daarna zou Beatrix alle 
lijsten opnieuw gaan 
schilderen, maar door 
de vele andere dingen 
deze maand kwam ze 
niet verder dan 
gronden en de eerste 
verflaag. Verder hebben 
we eindelijk de keus 
gemaakt wat we boven 
de aanrecht bladen 
willen hebben: glas 

Kwasten maar



Skiën
De dagen worden nu erg snel langer en dat 
betekent dat we heerlijke dagtochten op de 
skies kunnen maken. Bovendien boften we 
met het weer in de meeste weekenden, met 
veel zon en relatief hoge temperaturen 

Uitzicht op Gråkallen

Skiën vanaf de voordeur

Kleinere paadjes uitproberen



Lente in Spanje
Eind maart zijn we 4 dagen naar Spanje geweest, op 
bezoek bij Carla & Gerben die op grote schaal aan het 
overwinteren zijn. Ze hadden een prachtig appartement 
direkt aan zee in het schilderachtige plaatsje Sitges, een 
kleine 3 kwartier ten westen van Barcelona.

Een dadelpalm in volle glorie

Struinen over de lange strandboulevard
Het centrum van Sitges bestaat uit
smalle winkelstraatjes die nog de 
sfeer van vroeger hebben.



Gaudi en Barcelona
Vanuit Sitges zijn we 2 dagen naar Barcelona 
geweest. Daar hebben we vooral genoten van 
de bouwwerken van Antonio Gaudi. Wat een 
prachtige dingen heeft die man gemaakt!

Casa Batlló

Parc Güell

Architectuur op het 
dak van La Pedrera



Sagrada Família
Het absolute hoogtepunt in Barcelona is 
echter de Sagrada Família, een modernistisch 
kerkgebouw. De bouw begon in 1883, Gaudi is 
er 40 jaar van zijn leven mee bezig geweest, en 
volgens de verwachtingen zou het in 2030 
helemaal af moeten zijn 



La Rambla en het strand
De tweede dag hebben we het gebied rond La 
Rambla verkend met zijn vele cafeetjes, 
restaurantjes en La Boqueria, de overdekte 
markt. Gerben wist daar een fantastisch adresje 
waar we heerlijk tapas hebben gegeten.
Daarna van het zonnetje genoten in Parc de la 
Ciutadella en tot slot een lange wandeling 
gemaakt over de strandboulevard en langs de 
haven. Wederom een heerlijke dag!

Passeig Maritim

Gaudi’s cascadefontein, helaas nog niet aan

Een laatste avondje genieten van goed eten

Eindeloos veel vis, schaaldieren, fruit en chocola



Volop winter op Flatåstoppen
Weer terug op Flatåstoppen bleek hier in onze afwezigheid 60 
cm sneeuw gevallen te zijn. Oeps! Dat was heel wat scheppen 
voor Albert, maar gelukkig kreeg hij een beetje hulp van de 
lokale sneeuwschuiver. De buren waren helemaal jaloers 

Foto onderschrift

De eerste lente-gasten op ons terras
Foto onderschrift

En verder...
Ook op het culturele vlak zijn we deze maand erg actief 
geweest. We zijn uiteraard een paar keer naar de film 
geweest en naar een concert van TSO met Beethoven’s 
8ste symphonie. Ook culinair gezien was het een goede 
maand. We hadden weer een “mat- og vinkveld” bij Lille 
en dit keer waren ook Menno & Ingrid van de partij. 
Verder hadden we een paar heel gezellige avonden bij 
vrienden en hebben we Albert’s team op bezoek gehad.


