Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – juni 2009

Lieve familie en vrienden,
Juni stond in het teken van de koop en verkoop van een huis en twee flats.
Daar kun je het aardig druk mee hebben ☺

Tussen alle bedrijvigheid door zijn we ook nog een paar keer weg geweest.
Je leest er alles over in deze uitgave van onze nieuwsbrief.

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Appartement verkoop‐klaar maken
We zaten deze maand helemaal in de huizensfeer…
De verkoop van Albert’s flat in Rotterdam is inmiddels
helemaal rond en de overdracht was op 1 juli.
Met de verkoop van onze flat in Trondheim is in juni
een begin gemaakt. Dat hield in veel opruimen, hier
en daar een gaatje wegwerken en bijschilderen, en
vooral veel schoonmaken.

De douche opnieuw gevoegd…
… en van nieuwe kit voorzien

De wasemkap wordt onder handen genomen
Het huis is leger, de berging voller…

Het appartement staat op www.finn.no

Weekendje Texel
Het weekend van 12 – 14 juni waren we met de ‘Blommetjes’
op Texel, waar we het 30‐jarig huwelijk van Ger en Marrie
vierden. Onze aanwezigheid was een ware verrassing voor
hun kinderen en Albert’s ouders ☺

We hebben heerlijk
genoten van het
“zwitserlevengevoel” ,
compleet met gala
diner, luieren in het
zonnetje, spelen op
het strand, de Ronde
van Texel, terrasje
pikken, en een heus
champagneontbijt ☺

Champagneontbijt

Als ik zing...
Bea heeft een hobby die
niet voor iedereen even
bekend is: zingen! Ze volgt
al een aantal jaren zangles
bij de franse zangpedagoog
Dominique Guyot.
Hoewel ze nauwelijks tot
nooit oefent en ook geen
enkele ambitie heeft om bij
een koor te gaan of op te
treden, heeft ze wel veel
plezier in de zanglessen.

Dominique Guyot

Ieder jaar organiseren
Dominique’s leerlingen
een concert avond waar
de dappersten een solo
zingen. Meestal weet Bea
het zo te plannen dat ze
dan helaas net in het
buitenland zit of veilig op
de achtergrond blijft,
maar dit jaar was ze van
de partij met een solo.

Ze opende het concert met
‘Se Florindo è fedele’ van
Alessandro Scarlatti.
Begeleidt op de vleugel
door Jon Bang bracht ze
het er keurig van af.
Het ging zelfs zo goed dat
ze zich nu al verheugd op
het concert volgend jaar!
Zouden er terlieverlee toch
nog ambities om de hoek
komen???

Weekje Italië
Het congres‐seizoen is weer
begonnen, en eind juni was Bea
maar liefst een hele week naar het
Posture & Gait congres in Bologna,
Italië. Met nog 4 kollega’s uit
Trondheim en 3 uit Bergen was
Noorwegen goed vertegen‐
woordigd. Overdag was het druk
met het congres, maar ‘s avonds
was er veel tijd voor gezelligheid,
het verzinnen van spannende
projekten en het leggen van
nieuwe kontakten.

Palazzo Enzo waar het congres was

Cocktail als toetje

Zomer in Trondheim
Een zomer met 24 uur licht per dag,
fantastische uitzichten vanaf ons balkon (dat
gaan we nog missen!), walvissen in het fjord,
recordwarmte eind mei en sneeuw in de
bergen bij Oppdal in juni… Voor elk wat wils ☺

21 juni 2009, 24.00 uur: uitzicht vanaf ons balkon op de langste dag van het jaar

‘Den store styrkeprøven’
Ieder jaar op de laatste zaterdag
van juni fietsen een paar duizend
enthousiastelingen de 540 km
van Trondheim naar Oslo, een
barre tocht die bekend staat als
‘de grote krachtproef’. Met zijn
allen nemen ze dan de E6 over –
oftewel de 2‐baans ‘snelweg’
tussen noord en zuid Noorwegen
– dus je snapt dat dat enige
puinhoop oplevert. Dit jaar is
een super scherp record gezet
van 12 u, 51 m en 2 sec. Wij
gaan het niet nadoen!

Het vertrek uit Trondheim centrum

Zo kan het ook ☺
Op de valreep voor we de nieuwsbrief versturen is ons
appartement in Trondheim verkocht.
Te koop aangeboden: 11 juni. Verkocht: 3 juli. Heerlijk!
Da’s wel even anders dan we in Nederland gewend waren.

