
Veel leesplezier en veel liefs uit Trondheim,

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

In deze eerste nieuwsbrief van 2009 nemen we nog een stukje mee 
van “het oude jaar” en de laatste dagen van december. 

Januari was een maand met veel sneeuw, veel storm, veel regen en grote 
temperatuurwisselingen. Het was ook een maand van reizen en skiën.

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – januari 2009



Feestdagen in Nederland
De feestdagen en jaarwisseling brachten we dit jaar door 
in Nederland. Bea was eerst een weekje bij zus+familie en 
broer+familie, daarna sjouwden we saampjes half 
Nederland door op bezoek bij familie en vrienden. 
We werden overal erg verwend en hadden fijne dagen 

Er is er één jarig…

Schansspringen op de Wii

En degenen die denken dat 
zo’n kerstperiode toch vooral 
een inactief gebeuren is, 
kunnen we gerust stellen. Wij 
hebben volop getennist, 
schans gesprongen, gebowld, 
ge-atletiek-d, gezwommen, 
geskied, ge-race-t, ge-yoga-d, 
ge-balans-d, enz. 
Mooie uitvinding, zo’n Wii

Eerste kerstdag in Brouwershaven

Tweede kerstdag in Gemert



In de ban van schaatsen
Terwijl we in Nederland waren, 
verraste Koning winter 
Nederland positief met een 
langere vorstperiode. 
Voor het eerst in 12 jaar kon er 
ook weer op natuurijs 
geschaatst worden. Nederland 
was uiteraard gelijk schaatsgek! 
Maar het blijft een prachtig 
gezicht, overal die schaatsende 
ouders en kinderen in het 
landschap.

Overal schaatsende mensen

Rijp bij Baarn

Door de aanhoudende vorst 
veranderde het vochtige 
Nederland bovendien in een waar 
sprookjesland, helemaal wit van 
de rijp. Dat leverde erg mooie 
plaatjes en vergezichten op.



‘Ekstremvær’ in Trondheim
Koning Winter verraste ook Trondheim met een bezoek. 
Onze eerste dagen terug in Noorwegen hadden we een 
dagenlange sneeuwstorm, wat resulteerde in een nieuw 
sneeuwrecord: 1,25 m sneeuw in een paar dagen!

De harde wind blies de Hurtigrute
(oftwel ‘tutti-frutti’ boot) tegen de 
kade, zodat de boot geëvacueerd 
moest worden.

Op Værness lag alles stil, vliegtuigen konden 
niet weg en arriverende vliegtuigen moesten 
omdraaien naar de plaats van vertrek.

En met vervolgens flink dooi en regen, werd het zo glad 
dat zelfs de bussen slipten en de wegen blokkeerden .

Vanwege instortingsgevaar moest er zelfs boven 
op de daken sneeuw geruimd worden.

In de hele stad kwamen automobilisten vast 
te zitten en moesten los geduwd worden.

Maar liefst 90 sneeuwschuivers waren dag en 
nacht in de weer in Trondheim, maar er was 
geen beginnen aan, zoveel sneeuw. Trondheim 
Bydrift gebruikte in een week tijd ruim de helft 
van het jaarsbudget!



Winter  
We vinden Noorwegen wel 
op zijn mooist met al die 
sneeuw, dus ons hoor je niet 
klagen. Ons gebouw lag erbij 
als een paleis, en we hebben 
weer een paar dagen heerlijk 
kunnen skiën. Woensdag is 
inmiddels onze vaste schaats 
avond op de buitenbaan bij 
Leangen. Die moeten we dan 
wel met 10 anderen delen!

Ons gebouw op zijn mooist

Ochtendgloren boven de Nidarosdomen

Een van onze vaste langlauf-routes rond Skjellbreia in Bymarka
Leangen schaatsbaan

Een van de vele ijsbanen in de stad



Bea aan het werk
Met een paar collega’s van de 
medische faculteit is Bea naar 
Oxford, Engeland, geweest, 
naar een  wetenschappelijke 
bijeenkomst over ‘Exercise and 
mobility in the elderly’. Vier 
dagen lang werden ze overdag 
bezig gehouden in Wadham 
College, en ‘s avonds in een 
iets andere omgeving.

Het pre-Victoriaanse Wadham College

King’s Arms

‘s Avonds werd er vooral ge-netwerk-ed in “King’s 
Arms” en “Turf Tavern”, twee middeleeuwse 
pubs die ook op de lijst staan van Oxford’s top-10 
attracties. Zoals jullie zien is het hard werken op 
zo’n internationale bijeenkomst 

Diner in Wadham’s ”Old Library”

Turf Tavern

Diner in Browns brasserie



Albert aan het werk
Ook Albert was voor zijn werk een paar 
dagen weg in januari. Hij bivakkeerde in 
Bårdshaug (Orkanger) voor de laatste 
bijeenkomst van zijn cursus voor 
administratieve leiders. Ook voor hem was 
het overdag en ‘s avonds flink afzien 

Orkanger vanuit de lucht

Bårdshaug Herregård

Hard werken tijdens de cursus…

Albert’s hotelkamer

’Nachspiel’  op Albert’s kamer!

Bijkomen tijdens het ’Festmiddag’…

Inspanning op de dansvloer…



Baas boven baas: 6 m hoog Cursus Photoshop

”Juletrefest” rond de boom bij Susan en Magne

En verder
Ons TSO seizoen is ook weer begonnen met een concert 
in het teken van ‘Latin-festivalen’. Het orkest zat in 
vrolijke kleuren, en 2 van de 3 componisten die gespeeld 
werden waren live aanwezig en werden voorafgaand aan 
hun muziek geïnterviewd. Dat was erg leuk. Wat het 
helemaal apart maakte was dat één van de componisten, 
Andreas Weller, de 29-jarige zoon is van de dirigent, 
Walter Weller. Ze maken erg mooie muziek samen! 

Het kerstseizoen is op 14 
januari officieel 
afgesloten bij onze 
vrienden Magne & 
Susan en hun reuze-
kerstboom. Dat was 
dolle pret 

En onze twee filmtips deze maand
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