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Lieve familie en vrienden,
Het fiets‐seizoen is weer begonnen! Het was prachtig weer in mei en we hebben er al
heel wat tochtjes in Trondheim’s omgeving op zitten. Een deel van die tochtjes deden
we in het kader van de huizenjacht, en dan kom je onverwacht leuke dingen tegen ☺

Ook dit keer weer heel veel leesplezier toegewenst en veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Fietsen!
De sneeuw is inmiddels
wel zo’n beetje weg overal,
de rotzooi nog niet. Dat
werd tijdens onze eerste
off‐road fietstocht dus flink
tillen hier en daar. Gelukkig
hebben we lichte fietsen ☺

Bea in actie temidden van de woeste

Helaas, ook een lekke band zo af en
toe hoort erbij. Gelukkig is Albert erg
handig met banden verwisselen. Bea
is meer van de foto‐reportage.

Klein beetje buitenland
Het reizen viel deze maand wel
mee. Alleen Bea is 3 daagjes naar
Växjö universiteit in Zweden
geweest voor een vergadering van
RHIN. Hierin zijn alle “nordic sport‐
wetenschappen en ‐opleidingen”
vertegenwoordigd. Na 2 termijnen
voorzitterschap kon Bea dit jaar
eindelijk de beurt doorgeven aan
Odense in Denemarken. Ze gaat
wel verder in een nieuw opgerichte
werkgroep.
Ons riante onderkomen op de campus
Naast het voozitterschap gaat ook
de plaats van bijeenkomst ieder jaar
over van deelnemer op deelnemer.
Dit keer dus Zweden. We logeerden
heel riant op slot Teleborg op de
campus van de universiteit. Bea is
bij deze vergaderingen regelmatig
de enige dame tussen 15 heren,
maar dit keer waren ze met maar
liefst drie dames. Het wordt nog wel
eens wat met dat RHIN clubje!

Suzanne, Eva en Bea
Wandeling langs Växsjöen

Alexander de grote
We gaan er vanuit dat iedereen het
heeft meegekregen: het Eurovisie
Songfestival is dit jaar met enorme
voorsprong gewonnen door de Noorse
inzending, Alexander Rybak, samen met
de Halling‐dansers Frikar.

Alexander heeft een klassieke achtergrond
met piano en viool (en Russische ouders)

Het was een heel feest,
eerst in Moskou, de
weken erna in heel
Noorwegen. Er stonden
maar liefst 5000 fans op
hem te wachten op het
vliegveld. En overal hoor
je ‘Fairytale’. Zelfs de
kerkklokken spelen het!

Bijna 17. mai
17 mei is hier de nationale dag waarop
de onafhankelijkheidsverklaring van 17
mei 1814 groots gevierd wordt. Daar
komt qua voorbereidingen uiteraard
veel bij kijken. Om te beginnen worden
in de hele stad de ramen van alle
openbare gebouwen gewassen. Ook de
burgers blijven niet achter en wassen
ijverig hun ramen.

Overal staan liften met ramenwassers

Trondheim Bydrift heeft het druk
met de laatste restanten van een
hele winter steentjes strooien. Met
eindeloos veel veegwagentjes rijden
ze door de stad. Omdat ze dit jaar
vreesden niet op tijd klaar te zijn
werd grof geschut ingezet:
hogedruk spuiters.

Ook Leuthenhaven kreeg een grote schoonmaakbeurt

17. mai
En dan eindelijk het grote feest!

NTNU op hoog niveau

Door de hele stad muziek
Jong en oud op zijn ’bunad’‐s best ☺

Zon, ijs en klederdracht (’bunad’)

Ook op de olieplatforms is het feest ☺

Uitzicht over Trondheims fjord vanaf ons lunch plekje
Rust en stilte
Hoe gezellig de stad ook is op de nationale
feestdag, wij hadden met het prachtige weer meer
zin om een dagje te gaan fietsen. Dat werd een 50
km lange tocht om Bymarka heen. Schitterend!

Prijs
Albert was een dagje naar een seminar over
organisatie‐ontwikkeling, waar o.a. de dagelijks
leider van IKEA een praatje gaf en een paar
IKEA vouwfietsen uitdeelde. Met de mazzel die
Albert over het algemeen heeft in dit land, was
hij uiteraard één van de gelukkige winnaars.
Fiets nr. 6 in onze overvolle berging...
Hij doet het!
IKEA‐getrouw als ’flatpakke’

Uitpakken en
uitvouwen

Een kortstondige nieuwe hobby
Nu Albert’s flat in R’dam verkocht is,
zijn we begonnen met een nieuwe
hobby: huizen bekijken. Iedere week
komen er zo’n 5 op de markt die aan
onze specificaties voldoen. Daarvan
gaan we er een paar ook echt
bezichtigen. Hier wat impressies van
wat het allemaal niet geworden is.
Badkamers stonden op instorten…

Frappant detail is dat deze huizen allemaal
aan de oostkant van de stad lagen, zo’n
beetje waar Bea helemaal in het begin
woonde, met uitzicht over het fjord ☺

Mooi, maar verder net iets te klein…
Teveel opknapwerk…

Prachtige woonkamer, maar de rest…

Vooral buiten helemaal geweldig…

Treinspoor pal naast de tuin…

Vanaf 24 aug. 2009: Flatåstoppen 39, 7079 Flatåsen
Wat het wèl is geworden...
We zijn ook bij één huis aan de zuidkant van de stad
wezen kijken, en waren gelijk verkocht. Het huis ook!
Dinsdag gekeken, woensdag een bod uitgebracht,
donderdag waren we de trotse eigenaars ☺

We hebben altijd geroepen dat we
niet per se zélf een grote tuin
hoeven te hebben, als de buren
het maar hebben. Met het
natuurgebied Bymarka als
buurman is dat meer dan gelukt!

