
We laten jullie ook deze maand weer graag meegenieten
en wensen jullie veel lees- en kijkplezier!

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

Augustus was een regelrechte feestmaand. 
De Olav-feestdagen met heel veel voorstellingen, 
1 jaar getrouwd, 56 jaar getrouwd, 75 geworden; 

het kon werkelijk niet op deze maand. 

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – augustus 2008



Olavsfestdagene
Begin augustus vierde Trondheim weer de jaarlijkse 
“Olavsfestdagene”, een groots kerk- en kultuurfestival. 
Voor ons was de eerste festiviteit het concert van Mari 
Boine, een befaamde Samiske Joik-zangeres.  “Joik” is 
de traditionele muziek van de Sami en een van de 
oudste muziekvormen in Europa. 
Een heel bijzondere ervaring!

Op het “multiculturele plein” gaven verschillende 
culturele groepen uit Trondheim een voorstelling. 
Uiteraard ontbrak  daar ook onze Tai chi-groep niet! 
Wij hebben vanwege het gebrek aan training van de 
afgleopen tijd maar niet meegedaan 

Naast de historische markt met 
demonstraties van traditionele 
ambachten en handarbeid, waren er 
ook weer ridderspelen. Dat bleek een 
erg leuk en groots spektakel te zijn 
waarbij de ridders bepaald niet 
zachtzinnig met elkaar om sprongen. 



1 jaar getrouwd!
7 augustus waren we een jaar 
getrouwd. Albert was zo slim om op 
onze trouwdag zelf een afspraak te 
hebben bij de tandarts voor het 
monteren van een nieuwe kroon. 
Daarom hebben we het een 
avondje eerder gevierd met een 
etentje bij wat bekend staat als 
Trondheims beste gourmet 
restaurant: Credo.

Bij Credo begrepen ze prima wat wij 
bedoelden met een bijzondere feestavond!

Onze bestelling van een 4-gangen menu 
met bijpassend wijnpakket mondde uit in:
• champagne met “påfyll”
• 3 amuses
• 2 voorgerechten
• een hoofdgerecht
• een nagerecht
• een wijnpakket waar je “U” tegen zegt

We vroegen ons af of Albert’s verdoving 
bij de tandarts de volgende dag eigenlijk 
wel echt nodig was 



Op bezoek in Nederland
Deze maand brachten we ook weer 
eens een bliksembezoek aan 
Nederland. Vrijdagavond werden we 
eerst verwend met een heerlijk 
mexicaans diner bij Carla en Gerben. 

Zaterdag zijn we met Bea’s ouders 
naar Zeeland gereden, waar Bert & 
Marretje samen met familie en 
vrienden een 56- en 75-jarig jubileum 
vierden met een groots feest. 

Carla & Gerben

1-jaar-getrouwd kadootje

Een bijzonder concert in de Nikolaaskerk

Lol om Gertrude’s speech



Bezoek uit Nederland
En uiteraard hadden we ook deze 
maand weer bezoek uit Nederland. 
Op de terugweg naar Trondheim 
namen we Bea’s ouders mee die een 
weekje kwamen logeren. Het was 
een gezellige week met veel 
aktiviteiten in en buiten de stad, in 
prachtig zomerweer.

Cor en Annie in de stad

Alle vier bij Storfossen

Uitzicht over het fjord bij Ladestien
Nooit te oud om te spelen



Zomer, zomer, zomer
Ook de rest van augustus 
hebben we volop genoten 
van het mooie weer. We 
hebben heerlijk gefietst in 
Bymarka en gewandeld in 
Malvikmarka. 

Wat boffen we toch dat we 
in zo’n prachtige omgeving 
mogen wonen!

Uitzicht vanaf ons balkon

Een zomerse dag in Bymarka

Samen fietsen in Bymarka



Jervfjellet
Het laatste weekend 
van augustus hebben 
we Jervfjellet, in 
Malvikmarka, weer 
eens beklommen.

Jonsvatnet

Onderweg naar de top 
stonden overal bosbessen, 
die hebben we natuurlijk 
niet allemaal laten staan 


