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Lieve familie en vrienden,

Maart trakteerde ons op prachtig winterweer: veel zon en een dik pak 
sneeuw. Bea was even in Nederland voor een promotie, en samen 

waren we een lang weekend bij Bea’s ouders in Gemert. 
Verder was er weer veel muziek in ons leven, en natuurlijk 

een paar dagen een welverdiende paasvakantie.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Een nieuwe auto
Deze maand hebben we de overstap gemaakt
van Volkswagen naar Volvo, en onze Tiguan
ingeruild voor een XC60.

We hebben veel plezier gehad van onze
Tiguan. Met de 4WD was het geen enkel 
probleem om de kayaks dicht bij het water af
te zetten, en we zijn er in 2014 zelfs vanuit
Noorwegen mee naar Noord-Italië gereden.

De XC60 heeft uiteraard ook 4WD, 
maar daarnaast heel veel nieuwe
technologie en snufjes die het 
autorijden nog leuker maken. Verder 
is het een automaat en is hij een
stuk luxer dan onze vorige auto.

Van oud naar nieuw



Promotie in Groningen
Bea was 1 dag in Groningen als opponent 
bij een promotie. En om wat goede 
vrienden en collega’s te zien 

Prachtig lenteweer in Groningen

Tulpen-stemming op Schiphol



Mat og Musikk
Ook deze maand viel er weer veel te genieten 
op het muzikale en culinaire front, soms zelfs 
op dezelfde avond 

Verdi’s La Traviata, een prachtige opera

Nina in gesprek met Kåre, TSO’s obo-speler

Zo organiseerde ‘ons’ restaurant To rom og 
kjøkken weer een diner met muzikale 
omlijsting van iemand uit het symfonie 
orkest, gevolgd door een concert met o.a. 
het prachtige vioolconcert van Bruch.

Yi-Jia Susanne Hou

Ook hadden we een zeer uitgebreide 
Indonesische rijsttafel bij onze vrienden 
Menno & Ingrid. We gaven ze een groot, 

niet-open te krijgen gevuld paasei 



Lang weekend Gemert
De aanleiding was eigenlijk de 90-ste verjaardag van 
ome Harrie. Helaas heeft hij dat net niet gehaald en 
werd het een begrafenis, en daarna met de hele familie 
een fijne koffietafel om hem en zijn leven te gedenken.

Prachtig lenteweer in Gemert

Cor’s ouderlijke huis

Afscheid van de 53-jaar oude 
kinderwagen waar we alle 
drie in rond zijn gereden.



Paasvakantie op Flatåstoppen
De paasvakantie in Noorwegen is traditiegetrouw 
in de week voor Pasen. Bijna iedereen is die hele 
week vrij, en vanaf woensdag zijn ook alle 
winkels dicht. Ook wij hadden 5 dagen vrij, die 
we grotendeels thuis doorbrachten.

Goed begin van de vakantie!

Lam eten bij vrienden met alleen maar «buitenlanders» 
(Italië, Engeland, USA, Frankrijk, Slowakije, Portugal, Nederland)

Collega’s op bezoek

Tijd om te wandelen…

…en tijd om in de zon te zitten



Paasvakantie in de bergen
Vlak voor het paasweekend zijn we ook 
nog een paar dagen op bezoek geweest 
bij Jorunn en Geir in hun hut in Resdalen.

Fantastisch uitzicht op Trollheimen

Genieten van onze nieuwe auto

Werkpaarden en …



En verder...
... zijn we een avond naar de boekpresentatie 
van Bruce Dickinson geweest, zanger van Iron 
Maiden, piloot, radio presentator, schrijver en 
bierbrouwer. We kregen zijn gesigneerde 
autobiografie er bij 

... hebben we dit jaar een hopeloze 
sneeuwschuiver waardoor onze wijk 
regelmatig vrijwel onberijdbaar is 

... hebben we met een paar 
dames uit de wijk het jaarlijkse 

‘walking dinner’ voorbereid

... hebben de hertjes een heel 
eigen mening over wat een 

‘walking dinner’ is 
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