
Heel veel liefs uit Trondheim,

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

Inmiddels is het hier in Trondheim lente geworden. Maar ook in april hebben we nog 
genoten van de sneeuw en we kunnen het niet laten om jullie daar in te laten delen. 

Jullie zullen inmiddels wel door hebben dat we ook een nieuwe hobby hebben: 
panorama-foto’s maken 

Veel leesplezier!
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Familiefeest in Nederland
Het eerste weekend van april waren we weer voor een bliksembezoek in Nederland. 
Bea’s oudste oom, ome Harrie, werd 80 en dat werd gevierd met alle broers, zussen, neven, 
nichten, achterneven en achternichten. Een heel gezelschap!

De zusjes en broertjes Vereijken

Verder hebben we dit weekend 
kennis gemaakt met Rosalie, de 
prachtige dochter van Simon en 
Ingrid, geboren op 18 februari 
2008.

Dat was gelijk een mooie 
gelegenheid om ook ons 
met zijn allen op de foto te 
zetten. Tenslotte gebeurt 
het niet zo vaak dat we 
helemaal compleet zijn 



Ons laatste ski-weekend 
Voor we afscheid van de 
winter namen, zijn we met 
Mireille en Erwin en hun 
dochtertjes Mila en Lena  
(inderdaad, Nederlanders) 
een gezellig weekend naar 
Bårdsgarden geweest. We 
zijn daar zo langzaam aan 
kind aan huis 

Vooral zondag was het 
ongekend mooi weer, en we 
kwamen dan ook knalrood 
de bergen weer uit.

Mireille zwoegt met de twee dametjes in de pulk omhoog

Panorama over Storlidalen

Ook zonder zwoegen is het lekker uitrusten in het zonnetje



Uitzicht over Storlidalen

Crash-landing van Albert

Bea in volle vaart op de slee naar beneden



Op naar de top, Bårdsgarden hebben we ver achter ons gelaten

Ook anderen zijn ’på tur’ in het verlaten landschap



Ook deze maand hebben we weer bezoek gehad, dit 
keer van Karen Adolph, een collega van Bea uit New 
York. Ze hebben veel gewerkt, heerlijk bijgekletst, 
geshopt, ge-tai-chi-d in het park, en nog meer gewerkt.

Verder zijn we weer eens naar een film geweest: ‘The 
bucket list’, met Morgan Freeman en Jack Nicholson. 
Een hele mooie film, erg de moeite waard. En natuurlijk 
hadden we ook weer de nodige TSO-concerten.

De eerste kilometers: op en neer naar Flakk

In het spoor van Armstrong!
Eindelijk heeft Albert haar zo ver: 
Beatrix gaat mee mountainbiken!  
Een helm had ze al, de rest (fiets, 
kleding, schoenen) hebben we 
deze maand aangeschaft. Ze heeft 
een hele mooie Trek 6700 WSD    
en heeft er zowaar zin in 
Voorlopig fietst ze nog even
op de weg, maar Albert heeft
goede hoop op het ‘off road’.
Blijft de auto binnenkort staan?

Karen E. Adolph



Onze fietsjes, met Gråkallen op de achtergrond

Drink-pauze bij Lavollen

Check out www.albea.nl

Fietsen, fietsen, fietsen
Het laatste weekend van april was het heerlijk zonnig en warm, 
dus zijn we erop getrokken met onze mountain bikes. Zaterdag 
trapten we 430 m omhoog Bymarka in! We moesten wel een 
beetje op grotere wegen en paden blijven, want de ‘echte’ off-
road paadjes lagen nog dik onder de sneeuw.



1000 dagen en één jaar
29 april was voor ons een 
feestelijke dag. Niet alleen 
vanwege de 50-verjaardag 
van Ger, maar vooral omdat 
we die dag 1000 dagen 
“samen” waren en Albert 
precies een jaar in 
Noorwegen woont!  We 
hebben het gevierd met een 
heerlijk etentje en een goed 
glas wijn bij “Emilies” 

Zomer ! ?
Begin april waren we nog 
volop aan het skiën, eind april 
is het ineens lekker zomer! 
Hoge temperaturen (warmer 
dan in NL  ), veel zon, overal 
ontluikend groen, en alle 
Noren naar buiten om er van 
te genieten. Wij dus ook!

Nidelven eind april

Nidelven begin april


