
Heel veel liefs uit Trondheim,

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

Hier is ‘ie weer, onze nieuwsbrief waarin we jullie een beetje op de hoogte houden van 
onze belevenissen hier in het hoge Noorden. Maart stond vooral in het teken van veel 

sneeuw, veel bezoek en nog meer sneeuw. En natuurlijk onze Paasvakantie 

Veel leesplezier!

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – maart 2008

Pauze tijdens een skitocht in Trollheimen



Bezoek uit Nederland
Het eerste weekend van maart was Annie er 
nog, en hebben we twee lange tochten gemaakt 
op sneeuwschoenen. Ondanks haar geringe 
ervaring met sneeuwwandelen heeft Annie zich 
erg kranig gehouden en liet ze zich niet kennen! 
Zaterdag ging de tocht naar Herberndammen, 
ons zomermeertje, waar we zelf in de winter ook 
nog nooit geweest waren. Mooie tocht!

Sneeuwwandelen op Jervfjellet

Genieten van een welverdiende pauze bij Herberndammen

Zondag hebben we een lange 
tocht gemaakt op weg naar de 
top van Jervfjellet. De top zelf 
hebben we niet gehaald, maar 
dat mocht de pret niet drukken.



Nog meer bezoek uit Nederland
Na Annie hadden we een paar 
daagjes samen, en toen diende 
het volgende bezoek zich al weer 
aan: Jan en Karin. Een kleine 
week lang hebben ze ons reilen 
en zeilen hier mee gemaakt, 
Karin heeft ons origineel Indiaas 
leren koken, en uiteraard hebben 
we ook hen mee de sneeuw in 
gesleept. Er was tenslotte weer 
bijna een meter bijgevallen 

In normale winters staat deze kaart op ooghoogte

Zaterdag zijn we wederom 
op sneeuwschoenen 
Bymarka ingeweest. Het 
weer was prachtig 

Genieten van het uitzicht vanaf Jervfjellet

Veel sneeuw, veel gaten



Een nieuwe top-poging
Het sneeuwwandelen ging inmiddels zo 
goed dat we zondag een nieuwe poging 
naar de top van Jervfjellet hebben 
ondernomen. Dit keer haalden we de top 
wel, en werden we beloond met een 
fantastisch uitzicht van 3600 rond.

Uitrusten op een vers-geschept sneeuwbankje
Veel sneeuw, veel rare gaten

Jan wasemt uit na een lange klim

Genieten van het uitzicht vanaf de top
Uitzicht over Jonsvatnet en het fjord



Zwevend

Sneeuwwandelen nieuwe stijl
Met al dat sneeuwwandelen van de afgelopen tijd hebben 
we een geheel eigen stijl ontwikkeld. Hieronder volgen 
wat impressies.

Het betere handwerk…

Glijdend

In galop

Buik-schuivend



Paasvakantie!!!
Paasvakantie (hier de week vóór 
Pasen) is dé grote happening in de 
Noorse winter. Iedereen trekt de 
bergen in naar zijn hut. Jorunn en 
Geir hadden ons uitgenodigd een 
paar dagen bij hen langs te komen 
in Trollheimen. De voorspellingen 
waren uitstekend: meters sneeuw 
en zon, zon, zon. Met dit heldere 
weer lagen de temperaturen wel 
dik onder de 0.

Panorama over Trollheimen

På skitur rond Resfjellet in Trollheimen

Albert’s nieuwe hobby: 
sneeuwbankjes bouwen

Een heuse Noorse 
lekkernij: worstje, dun 
sliertje brooddeeg 
eromheen, aan een 
stokje prikken, even 
grillen in het kamp-
vuur en smullen maar.



Panorama over Vindøldalen in Trollheimen

Gelukkig schuiven ze hier de weg

Half-bevroren rivier in Vindøldalen

Paas-zaterdag zijn we vanaf 
Jorunn en Geir verder 
Trollheimen in gereden, naar 
het prachtige Vindøldalen. 
De hut die we zochten, 
Vindølbu, hebben we niet 
gevonden, maar we hebben 
er wel een prachtige autorit 
èn skitocht aan over 
gehouden.



Na al dat langlaufen wilden 
we ook wel eens gewoon lui 
alpine skiën, dus Paas-
zondag (en de donderdag 
avond erna) zijn we naar 
Vassfjellet geweest, net 
onder Trondheim. Hoewel 
het ‘druk’ was vanwege het 
prachtige weer, hadden we 
de pistes nagenoeg voor 
onszelf 

Ook tweede Paasdag en 
het laatste weekend  van 
maart hebben we volop 
gelanglaufd in de 
omgeving. Heerlijk. 
Zeker met het mooie 
weer dat maar aan blijft 
houden. Helaas wordt 
de kwaliteit van de 
sneeuw snel minder nu 
de temperaturen dik 
boven de 0 komen.  
Bijna lente?

Verlaten løype bij Langåsen

Dit keer stond ons pauze-bankje al klaar



Nou denken jullie na al die 
sneeuwverhalen natuurlijk dat het 
hier alleen maar feest is... 
Nou, dat klopt ook wel 

Uiteraard moeten we iedere dag 
ook een paar uur werken, maar 
daarnaast blijft er nog genoeg tijd 
over voor andere leuke dingen...

Zo zaten we goed in de TSO concerten 
deze maand. Eerst een tuba-concert van 
Øystein Baadsvik, samen met Jan en 
Karin, errug leuk. Een week later naar de 
2de symfonie van Mahler, de prachtige 
´Auferstehungs-Symphonie’, en 
afgelopen week naar een heftige 
Russische avond.

Ook zijn we deze maand weer 
naar een ‘vin og matkveld’ 
geweest, dit keer een Chileens 4-
gangen menu, met 7 bijpassende 
Ventisquero wijnen (er moet 
tenslotte iets te keuren zijn) en 
voorafgegaan door een Pisquo 
sour. We gingen in een erg goede 
stemming naar huis, zullen we 
maar zeggen 

Winterstemming over Nidelva, ©Jan

Bea’s opgeruimde kantoor op Dragvoll

Check out www.albea.nl
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