
Heel veel liefs uit Trondheim,

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

Het begint langzaamaan weer lichter te worden! Als we nu ‘s ochtends naar ons werk gaan 
is de zon al op en nog steeds op als we ‘s avonds weer naar huis gaan. Heerlijk!

Veel leesplezier met deze februari-uitgave van onze nieuwsbrief.

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – februari 2008

Het eerste ochtendlicht op 1 februari



De dames op pad...
Terwijl Albert het eerste 
weekend van februari lekker op 
de lange latten stond, was 
Beatrix in Amsterdam voor een 
congres. Dat was een mooie 
gelegenheid om Marretje op 
de terugreis mee te nemen 
naar Trondheim. Zo kon die 
eindelijk de sneeuw met haar 
eigen ogen aanschouwen 

Marretje dacht vanachter 
het raam de witte wereld te 
mogen bewonderen, maar 
daar wilden wij niks van 
weten. Mee naar buiten 
moest ze. Ze vond het 
geweldig, en ze stond zelfs 
voor het eerst in haar leven 
op een ski-piste (wel 
zonder ski’s).

Ma past op de spullen, Beatrix op de boarding tijd

Marretje genietend in de sneeuw van Verdal

Verdal, Nord-Trøndelag

Diezelfde week was Beatrix 
2 dagen op een 
leidercursus in Verdal, 
anderhalf uur ten noorden 
van Trondheim. Albert en 
Marretje kwamen haar  
daar ophalen, en genoten 
onderweg van de 
besneeuwde omgeving.



Feest in Nederland...
Het tweede weekend van februari waren Albert & 
Beatrix allebei even in Nederland.  Zaterdag hadden 
we een Noors feest bij Gertrude & Wim, waar 
Marretje dus gelijk al haar verhalen kon vertellen. 

... en nog meer feest
Zondag was er een groot 
familie-feest in Gemert, 
omdat Cor’s jongste 
broer, ome Jan, 70 jaar 
werd. Dat werd met zijn 
allen gevierd!

Maartien, Cor, Monique, Albert, Beatrix , Annie en 
natuurlijk de jarige zelf, Ome Jan

Vin og mat kveld
Weer terug in Trondheim zouden we met vrienden van 
ons, Jorunn en Geir, naar een wine tasting avond gaan 
van Bourgondische wijnen, met bijpassend menu. Helaas 
was Albert ziek, dus moesten we zonder zijn gezelschap 
3 Chablis en 4 Bourgognes keuren. Het keuren ging erg 
goed, ook zonder Albert’s bijdrage, het herkennen een 
stuk minder...

Norske vafler!

De wijnvelden van Montrachet



Panorama over Lavollen

Winter? Winter!
De winter dit jaar is, tja, hoe zullen we het zeggen? Wat instabiel? Pakken sneeuw 
worden  standaard gevolgd door periodes met warme regen. Hoe vaak we al niet 
gedacht hebben dat de winter voorbij was! En dan komt er dus ineens weer een nieuw 
pak. Nou ja, kunnen we in ieder geval tussen de bedrijven door af en toe skiën.

Vandaar dus dat we weer veel naar de film zijn geweest deze 
maand. Hoogtepunten waren ‘The kite runner’ (een indringend 
portret van Afganistan voor en onder de Taliban) en  
‘Kautokeino opprøret’ (een noorse film over de opstand van de 
Sami in 1852). Allebei indrukwekkende films.

Albert & Marion in actie

Het derde weekend van februari kwam het 
er eindelijk eens van om in Bymarka te gaan 
langlaufen. Het was heerlijk om buiten zo 
bezig te zijn en om weer eens over sporen te 
kunnen skiën. Heerlijk dagje!

‘s Avonds hebben we onze armen uit de 
mouwen gestoken bij Marion, een vriendin 
van ons en collega van Albert. Die was net 
verhuisd naar een nieuwe woning en had 
veel kleine  klusjes liggen.

Sami in opstand



Nog meer bezoek uit Nederland
Eind februari kwam Annie een klein 
weekje bij ons in Trondheim 
logeren om lekker uit te rusten, te 
relaxen en te genieten van de 
sneeuw. De eerste dag heeft ze op 
eigen houtje de stad verkend, de 
dag daarna is ze met Albert 
Bymarka in gegaan om te 
wandelen. Het sneeuwde af en 
aan, dus het winterse gevoel zat na 
die dag wel op z’n plek.

Annie in actie in Bymarka

Op de valreep nog even flink schrikken
Op de laatste ochtend van februari 
werden we iets na half 6 wakker van 2 
harde knallen. Al snel bleek er een fikse 
brand te zijn onder de poort van onze 
binnenplaats. De brandweer was gelukkig 
snel ter plaatse en had het vuur gauw 
onder controle. Zoals later in de krant 
stond had “de goede branddeur naar het 
trappenhuis een catastrofe voorkomen”.

De brand onder de poort

Een uitgebrande container

De oorzaak van de brand is nog niet 
duidelijk, en wordt dat misschien ook wel 
niet want de politie heeft het te druk met 
een andere zaak...
In ieder geval zijn we blij dat de schade 
voor ons beperkt is gebleven tot een naar 
rookluchtje in huis.

Lian in de sneeuw



De primeur!
We houden jullie nu bijna een jaar op de hoogte met onze maandelijkse 

nieuwsbrief. Degenen dieAlbert’s oude webadres (thebraverangel.eu) nog kennen, 
hebben wellicht gezien dat die site al een tijd niet meer is ge-update. 

Maar: we hebben goed nieuws! Vanaf nu is onze nieuwe site, 
met onze eigen domeinnaam ,in de lucht: 

www.albea.nl
Hier zie je onze mooiste foto’s, lees je hoe en wanneer je ons kunt bezoeken, 

en nog veel meer.
Er zitten nog een paar ‘bugs’ in de site, maar die verhelpen we binnenkort.

Breng een bezoekje aan onze site en laat weten wat je er van vindt!

Wil je een keer wat meer ‘direct contact’? 
thebraverangel@hotmail.com is ons MSN-account om te chatten

http://www.albea.nl/
mailto:thebraverangel@hotmail.com

