
Wij wensen iedereen een heel gelukkig nieuw jaar toe!
Godt nytt år!

Heel veel liefs uit Trondheim

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,
Het is haast niet te geloven, maar we zijn al weer ruim 8 maanden samen in Noorwegen!

We hebben jullie in de afgelopen maanden van onze belevenissen op de 
hoogte gehouden met onze nieuwsbrieven. 

Jullie hebben kunnen zien dat we 2007 niet voor niets ‘year of change’ hebben genoemd!
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2007, maar we zijn zeker van plan om in 2008 deze goede 

gewoonte door te zetten.

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – december 2007



Een weekendje Nederland
Het eerste weekend van december waren we even in Nederland. 

Schilderen kan best leuk zijn!

Zaterdag vierden we met Gertrude & 
Willem en hun gezin hun 30-jarige 
trouwdag. Eerst met elkaar naar 
Madurodam, en daarna creatief bezig 
geweest met het beschilderen van 
aardewerk. ‘s Avonds hebben we bij 
Gertrude en Wim thuis geprobeerd de 
wetenschapsquiz in te vullen. Dat viel 
ondanks het gezamelijke IQ niet mee...

Zondags zijn we al vroeg afgereisd naar 
Zeewolde om bij de doop van Stefanie te 
kunnen zijn, de dochter van Lennard en 
Marcia. ‘s Middags een rondje gemaakt langs 
de nieuwe woningen van Lennard & Marcia, 
Pieter en Marijke. Terug in Zuid-Holland zijn 
we heerlijk wezen eten bij Fabricca, even bij 
Tjeerd & Caroline binnengewipt, en toen 
wezen kijken hoe het apartement vordert 
van Simon en Ingrid.

‘s Maandags zijn we nog even in Woerden langgeweest, bij Maartien & Sandra en de 
kids. Daar ook nog even Bea’s ouders gezien, dus al met al was het een echt ‘familie-
weekend’! Fijn om zoveel dierbare mensen weer even te kunnen zien.

(Met dank aan Marianne en Chris 
voor de foto’s, want wij hadden 
geen camera bij ons...)

Stefanie

Feest voor klein en groot



Op 8 en 9 december was Trondheim in de ban 
van de FIS Wereldkampioenschappen 
Skischansspringen en langlaufen. 

Dankzij goede kontakten bij het Noorse 
team hadden we ook dit keer kaarten 
waarmee we overal rond konden lopen.

Een prachtige gelegenheid dus om langs de schans te 
gaan staan, net voorbij het punt waar de springers los 
komen. Ze kwamen vlak voor ons langs vliegen!

Al zouden we voor geen goud zelf 
van die schans afgaan, het blijft 
een fantastisch mooi gezicht!
En het levert weer heel veel mooie 
plaatjes op 

Ons plekje 
langs de 
schans…



Overdrijven is ook een kunst...
Stel je voor: je hebt aubergine over van een eerder 
recept en vindt op internet een lekker Turks recept voor 
een stoofschotel met gehakt, aardappelen en turkse 
pepertjes.  Lekker toch? 
Dat dachten wij ook, dus we gingen vrolijk aan de slag! 
Volgens het recept moest er een hele pot turkse 
pepertjes in het gerecht, maar dat leek ons wat veel. 
Zelfs al hadden we de ‘milde’ versie gekocht. 
Tenminste, er stond een pot naast deze in de winkel 
waarop stond ‘hot’. Na de eerste hap wisten we beter! 
Deze pepers waren ook heet!!! We hebben ze dus maar 
gauw alle 26 uit het gerecht gehaald. Bea had daarna 
nog anderhalve dag een knalroze gezicht 

De paden op, de bergen in
Uiteraard proberen we nog steeds om af en toe naar buiten te gaan, de natuur in.
Er is de laatste weken geen verse sneeuw meer gevallen, dus skiën kan nu even niet,

maar wandelen op onze ‘trugere’ 
(sneeuwschoenen) gaat prima. Dat 
levert ook mooie tochten en dito 
plaatjes op 



Een weekje Nederland
De laatste (anderhalve) week van december waren we weer in Nederland. Bea al op 
de 18de om traditiegetrouw Monique’s verjaardag mee te kunnen vieren. Daarna 
nog een dagje winkelen met zijn tweetjes (avondjurken gepast!), en toen naar Bea’s 
ouders waar Albert vrijdagmiddag ook aankwam, met de huurauto vanaf Schiphol.

De eerste verrassing voor ons allebei 
was dat Nederland prachtig wit was. 
Het rijp stond op de bomen, en hier en 
daar lag zelfs een laag sneeuw! Goed 
georganiseerd voor ons 

Na een lekker lui, vrij dagje in Rotterdam en 
een even lekker en bijna even luie maandag 
bij Albert’s ouders begon de kerstmarathon. 

Zaterdagochtend stond Maartien al 
vroeg op de stoep en zijn we met zijn 

vijven richting Köln gereden om bij 
‘tante Marianne’ op bezoek te gaan. 

Ze heeft ons met veel Duitse 
lekkernijen verwend 

Sylvie, kerstopa en kerstoma Vereijken

Nederland in een wit jasje

Marianne met haar bezoek uit Nederland

Ochtendmist in Rotterdam

Eerste kerstdag waren we met de hele 
familie Vereijken (8 volwassenen en 5 

kinderen) bij Maartien & Sandra in Woerden. 
Lekker gegeten, leuk met de kids gespeeld, 

en weer even helemaal bijgekletst.



Tweede kerstdag hadden we met een klein deel van Albert’s familie (12 volwassenen 
en 4 kinderen) een kerstbrunch bij Gertrude & Wim. Iedereen had allerlei lekkere 
dingetjes meegebracht. Wij hebben ‘norske lefser’ gebakken, geserveerd met 
‘bringebærsyltetøy og rømme’, ook wel bekend als frambozenjam met zure room. 

Na de eerste ronde 
hebben we een heerlijke 

wandeling gemaakt in ‘het 
Hof’. Daarna terug voor de 
tweede ronde: een heuse 

chocoladefontein met 
toebehoren, met dank aan 

Albert’s ouders 

Daarna hebben we de avond doorgebracht met het spel ‘In de ban van de ring’, een 
collectief spel waar we in no-time behoorlijk verslingerd aan waren 

Weer terug naar Noorwegen
Na nog een paar daagjes in Nederland met de bijbehorende bezoekjes aan vrienden 
zijn we teruggevlogen naar Trondheim, met Gertrude & Wim in ons kielzog. Die 
hebben lekker een weekje vakantie en vieren samen met ons Oud-op-Nieuw. Maar 
daarover meer in de volgende nieuwsbrief. Tot dan!

Héél veel chocolade, and so little time…

Bakken en braden voor … de kerstbrunch


