Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – juni 2008

Lieve familie en vrienden,
Juni hebben we de maand van de primeurs gedoopt.
Welke primeurs dat allemaal waren lees je uiteraard in deze uitgave
van onze nieuwsbrief.
We wensen iedereen een goede zomer!
En natuurlijk: Veel leesplezier!

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Primeur 1: Albert gaat vissen
Het eerste weekend van juni zijn we met Henk & Sol naar een
hut op Tøndelvikan, Fosen geweest, zo’n 100 km ten noorden
van Trondheim. Nou ja, hut, bungalow is een betere
beschrijving. Gehuurd via Bea’s fakulteit. Beide dagen zijn we
er met de boot op uit geweest en hebben we idioot veel vis
gevangen. Voornamelijk kabeljauw. Yummy yummy!
Vrijdag en zaterdag was het
ronduit Middellandse Zeeweer: stralend blauwe lucht,
geen zuchtje wind, en 26
graden. Heerlijk! Buiten
eten, dus: vis, vis, vis, en
tussendoor hengelen.
Geweldig weekend!
Henk & Sol, genietend in 26 0

Hoezo, vissen?

De drie grootste
kabeljauwen werden
door yours truly’s
gevangen, alledrie
zo’n 3,5 kg. Het was
nog een heel karwei
om die aan boord te
krijgen (karweitje
voor Henk) en
schoon te maken
(karweitje voor Sol).
Zo waren de taken
mooi verdeeld 

Echt wel vissen!

Primeur 2: Bea’s solo optreden
Na jaren zangles was het deze maand eindelijk zover: Bea zong
haar eerste klassieke solo tijdens een uitvoering verzorgd door alle
leerlingen van Dominique, haar zanglerares. Het stuk: ‘Die
Zauberer’ van Mozart. Hoewel ze nog best wel zenuwachtig was,
bracht ze het er goed van af. Op naar het grotere werk, dus 

Primeur 3: Luchtacrobatiek van ons nestje zwaluwen
Soms slaan ze een jaartje over, maar dit jaar waren ze er
weer: ons zwaluwpaartje met een nestje jongen onder
de dakgoot boven het keukenraam. En wat we nog nooit
eerder gezien hadden: de eerste vlieglessen van het
jonge grut. Halsbrekende toeren haalden ze uit voor ons
gebouw, onder begeleiding van een opgewonden
gekwetter. Erg leuk om te zien 
Scherend langs onze dakgoot

NED – ROM op de tv, FRA – ITA op de computer
Primeur 4: Samen voetbal kijken!
Ook bij ons sloeg de oranje-koorts
toe, helaas van korte duur. Het was
ook voor ons een verrassing dat we
het leuk vonden om samen naar
voetbal te kijken. Op naar WK 2010!

Verre cultuur
Onze maandelijkse culturele input bestond dit keer
uit een optreden van SBUN-NGA, een cultural
performance group uit Thailand, op uitnodiging van
de Thaïse ambassadeur en zijn vrouw. Bij de ingang
kregen we een takje orchideeën en een corsage van
orchideeën, dat zag er meteen erg feestelijk uit. De
dans- en muziekvoorstelling is hopelijk niet het
beste wat Thailand te bieden heeft (hoewel de
aankondiging dat wel beloofde), maar leuk en
gezellig was het wel. En helemaal gratis 

Mountain biking
Hoewel we nog niet zoveel fietsen als
we zouden willen, hebben we wel
weer een paar mooie tochten
gemaakt in Bymarka. Jammer alleen
dat je gelijk opgegeten wordt door
‘knotter’, kleine gemene steekvliegjes,
als je even durft te stoppen...

Leuke paadjes zoeken in Bymarka

Gasten uit Nederland
Na het bezoek van Henk & Sol
eerder deze maand, kwamen
Joke (zus van zwager Wim) en
Dirk twee daagjes langs. Op
rondreis door Noorwegen deden
ze ook Trondheim aan. Joke was
met name geïnteresseerd in het
ziekenhuis hier en we hadden
voor haar een excursie geregeld.

Rondleiding door het St. Olav hotell
Samen kregen we een
rondleiding over twee
afdelingen in het St. Olav
Hospital, volgens experts
het ‘ziekenhuis van de
toekomst’.
Joke en Dirk op de boot Kiel – Oslo

Nidarosdomen

Een bever bij Koppardammen

‘s Avonds liepen we nog een rondje door
Bymarka. Bij Koppardammen werden we
verrast door twee bevers die heerlijk aan
het zwemmen waren.

Nog meer bezoek uit Nederland
Eind juni zijn Marrie en Ger met
de auto vanuit Nederland naar
Trondheim komen rijden. Na een
onstuimige boottocht en een
lange autorit vanaf Oslo hebben
ze een weekje bij ons gelogeerd
en Trondheim en omgeving
verkend.

’s Avonds grillen bij Koppardammen

Genieten in het avondzonnetje

Een oer-Noors dessert met Molte en ijs

Op Bea’s fiets heuveltje op, heuveltje af

Met z’n vieren hebben we heerlijk
genoten van al het goede dat
Noorwegen te bieden heeft, en
uiteraard van elkaars gezelschap!
Heerlijk eten bij Havfruen

Met een goed glas wijn

Uitzicht tijdens het diner bij Havfruen
Primeur op de valreep
Albert heeft een vaste baan!!!
Het instituut waar hij de
afgelopen maanden heeft
gewerkt, wil hem niet kwijt.
Yippie! 
Juni is ook de maand van “de
langste dag”. Dat betekent
hier dat het rond deze tijd
niet donker wordt.
Heerlijk die lange avonden!
Uitzicht vanaf ons balkon, 22 juni 22.45 uur

