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Lieve familie en vrienden,
De dagen worden weer langer en de lente zit in de lucht! Dat betekent dat we er
veel op uit zijn geweest in maart, zowel in de omgeving hier als in Nederland.
Daar zit de lente niet alleen in de lucht, maar ook in de tuin.
Geniet weer mee 

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

De lente is in aantocht…

Het einde van de ‘mørketid’
In deze tijd van het jaar is het goed te
merken dat de dagen langer worden.
Als we nu ‘s ochtends naar ons werk
gaan is het al licht en sinds 21 maart
zijn de dagen hier weer langer dan in
Nederland 

…maar er ligt nog volop sneeuw 
Om geen verkeerde indruk te wekken van het
weer hier in Trondheim, laten we ook eens zien
hoe het hier is met grauw weer. Niet veel beter
dan een sombere dag in Nederland!

Jøldalen
Het tweede weekend van maart zijn
we met Susan en Magne naar TT’s
Jøldalshytta geweest. Hoewel het erg
hard woei, hebben we een heerlijk
weekend op de lange latten
doorgebracht! ‘s Avonds hebben we
urenlang bonen verbouwd en vooral
erg veel lol gehad.
Treintje in Åkerdalen

Jøldalshytta

Bea’s schaatsen op de slijpsteen
Bezoek uit Nederland
We hadden deze maand heel wat bezoek uit Nederland
over de vloer. Eerst Berry, die hier drukke dagen had
met een presentatie over zijn onderzoek bij Bea’s groep,
het slijpen van haar schaatsen, en op de valreep nog
een schaatsles. Daarna Frank die hier heerlijk heeft
uitgerust, op een flinke wandeling in de sneeuw na 
Met Frank door de sneeuw naar Skistua
Na gedane arbeid…

Na gedane arbeid…

Naar Nederland
Zelf hebben we een tegenbezoek afgelegd
aan Nederland, waar we in 3 dagen tijd
maar liefst 6 plaatsen aan deden.
De direkte aanleiding was de 80-ste
verjaardag van tante Pieta Vereijken.
Genieten van de zonsopgang

In Nederland bleek het volop lente te zijn, en we
hebben genoten van het buiten zitten zonder jas. Ook
was het fijn een deel van de familie weer even te zien.
Wii-en bij Wim & Gertrude

Snoepen van de ijsco-kar

Het feestvarken zelf ook aan het ijs

En nog meer bezoek uit Nederland
Ook Marrie en Ger zijn een week
hier geweest om in de sneeuw te
spelen. Ze vielen gelijk met de
neus in de boter, want de koning
was in Trondheim en heeft zoals
het een goede vorst betaamd
keurig naar ons gezwaaid!

De koning in aantocht

We hebben een paar keer
met Ger gelanglaufd, en na
enig gestuntel in het begin
bleek hij een waar natuurtalent op de smalle ski’s te
zijn. Hopelijk heeft hij in de
toekomst vaker aanleiding om
te langlaufen! Bij ons bij
voorkeur 

De eerste voorzichtige stapjes

Skål bij Credo voor een mooie week

Ploeteren door de sneeuw achter Skistua

We waren uitgenodigd bij de uitreiking
van de Noorse Oscars: Kanonprisen!

En verder...
...was maart vooral een muziek maand, met Gershwin’s
Porgy & Bess, een prachtige uitvoering van
Rachmaninov’s pianoconcert nr 2 door Simone Pedroni,
een gastconcert van het Stavanger Symfoni Orkest, en
Mozart’s Requiem van het jongenskoor in de
Nidaroskathedraal . Slechts één filmaanrader deze keer,
deel 1 uit de geweldige Millennium trilogie “The girl
with the dragon tattoo”.

Simone Pedroni in actie
Ook op het werk was het een drukke maand.
Albert is door zijn collega’s voorgedragen als
kandidaat voor het NTNU-bestuur, en moest ineens
in de weer met een verkiezingscampagne. Ondanks
zijn korte staat van dienst bij NTNU werd hij derde!
Niet genoeg om in het bestuur te komen, maar wel
een hele mooie uitslag.

Bea had een top-maand: twee
artikelen geaccepteerd voor
publicatie! Verder is ze erg druk met
het voorbereiden van haar bezoek
aan New York University in april.

Met Marrie en Ger naar Mozart’s Requiem

