Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – mei 2008
Lieve familie en vrienden,
Mei had als motto ‘Winter meets summer’. De meeste sneeuw is nu weg en we
hebben zelfs al een aantal zomerse dagen gehad! Van skiën zijn we dus overgegaan op
wandelen en fietsen. En met drie weekenden “op pad” is het weer een hele dikke
nieuwsbrief geworden... We wensen jullie veel lees- en kijkplezier!
Veel leesplezier!

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

1 mei was het hemelvaartsdag, en hier
ook dag van de arbeid. Het was heerlijk
weer, dus aanleiding voor een
wandeling in Leinstrandmarka, het
meest zuidelijke deel van Bymarka.

Hvitveis, oftewel Anemone nemorosa

Hoewel het al een aantal
weken dooit, duurt het wel
even voor alle sneeuw echt
verdwenen is...

Vooral op de paden lag nog erg veel sneeuw

Een typisch Noors verschijnsel:
Russ. Scholieren aan het einde
van hun middelbare schooltijd
lopen van 1 tot en met 17 mei
in speciale kleren rond en
“vermaken” zich met elkaar.
Het ziet er erg leuk uit, maar helaas leidt het soms ook tot
minder prettige zaken, zoals vandalisme en vervuiling...

Mireille zwoegt met de twee dametjes in de pulk omhoog

Typisch Noorwegen
Een weekendje Nederland
Het eerste weekend van mei hebben we een bliksembezoek gebracht aan
Nederland. We vertrokken uit een zonnig en warm maar wit Noorwegen, en
hadden ook in Nederland zomers weer. Het blijft grappig om vanuit de lucht de
enorme verschillen tussen Nederland en Noorwegen te zien...
Typisch Nederland

Zaterdag hebben we inkopen gedaan in Rotterdam, zondag zijn we eerst op
bezoek geweest bij Esther & Pitt. Daarna zijn we met Gertrude, Wim, Marlies,
Liesbeth, Christian en Marianne naar de nieuwe show van Cirque du Soleil
geweest: Varekai. Een adembenemend spektakel van muziek, dans en acrobatiek.
De rest van de dag lekker op een terrasje gezeten en heerlijk Peruaans gegeten.

Lucht-acrobatiek
Russian swings

Pitt en Esther
De maandag hebben we gebruikt voor een
facelift van het balkon bij ons appartement
in Rotterdam, dat helaas nog steeds te
koop staat. Dankzij Ikea ziet het er nu heel
wat fleuriger uit 

Pinksterweekend
Zaterdag zijn we Bymarka op en in gefietst. Albert wilde rustig aan doen voor Bea,
maar die kreeg helemaal de geest. Ze bleef maar doorgaan en fietste zelfs een
keer een smal, steil, knokig pad omhoog waar Albert afstapte. En zoals voorspeld
ging ze ook een keer onderuit...
Dat kon de pret echter
niet drukken. Bea vindt
het off-road fietsen
helemaal te gek!

Uitzicht richting Vassfjellet vanaf Rønningen

Eerste Pinksterdag was het weer wat
somberder en zijn we weer terug
gegaan naar Leinstrandmarka. Tot
onze grote verbazing lag er nog
steeds hier en daar een restje
sneeuw. Op de paden, uiteraard.

Bezoek uit Engeland
Ook in mei hadden we bezoek. Brian Hopkins uit Engeland
kwam een kleine week over om les te geven en met Bea
aan gezamenlijk onderzoek te werken.

Ieder voor zich
De dag voor de Noorse nationale
feestdag is Bea het land ontvlucht en
een paar dagen in Nederland geweest.
Daar had ze eerst een tripple birthday
party van Karina, Yoeri en Sandra. Het
instabiele weer mocht de pret niet
drukken: het was een dolle boel.

De jarigen

Yoeri in de weer met de Piñata,
gemaakt door Karina.

Tessa, ”Tinkerbell”, vooraan in het geel
Daarna door naar Nijverdal waar Bea een paar
dagen bij Monique, Pieter, Tessa en Sylvie is
geweest. Hoogtepunten van de dagen daar: een
zwemparadijs beleven door de ogen van twee
niet-te-stuiten kids; de off-road fietstocht met
Pieter over de Sallandse Heuvelrug; uitgebreid
shoppen en bijpraten met Monique; en de
Sterrenshow van Tessa’s klas op haar school. Alles
bij elkaar een echte mini-vakantie, dus. Heerlijk!

17. Mai voor de thuisblijver
Terwijl Bea in Nederland feest
vierde met de familie, vierde
Albert de Noorse nationale
feestdag, 17. Mai, samen met
4,5 miljoen Noren.

Zo’n feestdag bestaat hier uit
kransleggingen vanaf ‘s ochtends
06 uur, ‘s ochtends een optocht
van alle scholen, daarna 10
saluutschoten vanaf de vesting en
tot slot een optocht van alle
verenigingen die de stad rijk is...

Alle Noren komen in hun beste
kleren (liefst klederdracht) naar de
optocht toe, zelfs de jeugd! Aan
Noorse vlaggen is er geen gebrek en
iedereen eet natuurlijk ijs en worst...

Atlanterhavsveien
Weekendje Ålesund
Het laatste weekend van mei
hebben we een uitstapje gemaakt.
Bestemming: het Jugendstil-stadje
Ålesund, zo’n 300 km ten zuiden van
Trondheim. Heen reden we 9 uur
lang de toeristische route over de
Atlanterhavsvei, door de Noren zelf
bestempeld als hun belangrijkste
bouwwerk van de 20ste eeuw.

Uitzicht vanuit onze hotelkamer
Speciaal voor ons liet Ålesund zich
dit weekend van zijn meest zonnige
kant zien. Met al dat water in de
omgeving gaf dat af en toe een heel
Zuid-Europees gevoel 
De terugweg reden we rechtstreeks
vanuit Ålesund naar huis, nog altijd
ruim 5 ½ uur rijden (en varen)!

