
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – september 2012 

Lieve familie en vrienden, 
 

September zit er alweer lang en breed op, hoogste tijd voor de 
nieuwsbrief! We hadden nagenoeg de hele maand prachtig mooi 

herfstweer met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dat was 
mazzel voor het bezoek uit Nederland dat we deze maand hadden, die 

zagen Noorwegen werkelijk op zijn allermooist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs vanuit Flatåstoppen, Albert & Beatrix. 



Albert på fjelltur 
Nou ja, de héle maand mooi weer ... 
dat lag er maar aan waar je was. 
Toen Albert met zijn team een 
weekend de bergen introk vlak onder 
Trondheim kregen ze de tweede dag 
een sneeuwstorm over zich heen. 
Vooraf gegaan en gevolgd door zon, 
dus het kan verkeren. Het weekend 
was verder erg gezellig, de 
teamgeest weer versterkt. Volgende 
keer de partners mee! 

Sneeuwstorm ! 

Bijna de hele groep 

Op weg naar Grimsdalen 

Dovrefjell 



Bezoek uit Nederland 
Deze maand hadden we Albert’s moeder Marretje en zijn 
nichtje Marijke te logeren. Maar liefst 10 dagen waren ze 
hier, dus alle tijd voor Marretje om Marijke de stad te laten 
zien. Uiteraard zijn we ook de natuur in geweest. Marretje 
heeft zelfs nieuwe dingen ontdekt in de omgeving  

Genieten in het herfstzonnetje 

Waterval bij 
Jonsvannet 

Ommetje rond Haukvannet 

Marretje bij Leirsjøen 



Culinaire aktiviteiten 
Op culinair front werd er deze maand vooral thuis veel 
gekokkereld. Zo hadden we een uitgebreide Thaïse 
avond met Menno & Ingrid, plukten we bosbessen in 
onze achtertuin, en konden we dankzij het 
appelboompje in Ingrid’s tuin appelcompôte maken. 

Bosbessen uit ’eigen’ bos  

Mieng Kum à la Beatrix 

Moeders aan het schillen 

Multekrem à la Albert 

Ook het jachtseizoen is weer geopend en dit 
keer kwam ‘onze’ eland al gelijk het eerste 
weekend. Dat was dus een avondje gehakt en 
prachtige stukken vlees verdelen  



Trondheim Symfoniorkester 
Deze maand hadden we maar liefst elke 
donderdag een bijzonder concert met TSO. 
Wekelijks genieten, dus  

Chris Stout & Catriona McKay 

Nick Davies & Johanna Försti 

Ståle Kleiberg 

Kaija Saariaho 

We begonnen met een avond 
James Bond filmmuziek, From 
TSO with Love  
 
De week erna hadden we een 
klarinetconcert van de Finse 
komponiste Saariaho, waarbij 
zowel de klarinetspeler als 
verschillende violisten 
rondwandelden over het 
podium en de zaal. 
 
Daarna was de beurt aan de 
Engelse komponist Sir Maxwell 
Davies met muziek over de 
Orkney eilanden en een zeer 
levendig uitgebeeld trouwfeest. 
 
Tot slot een prachtig eigentijds 
concert van onze eigen 
Trondheimse Kleiberg. Bea had 
heel lief haar abonnement 
afgestaan aan Marretje die een 
prachtige avond had met Albert. 



En verder... 
... was het de hele maand prachtig mooi weer en 
vrij warm voor de tijd van het jaar. We hebben 
regelmatig een ommetje ‘door onze achtertuin’ 
gemaakt en Bea is meerdere keren op de fiets 
naar het werk geweest. Albert fietst sowieso elke 
dag, weer of geen weer. En we hebben uitgebreid 
genoten van de herfstkleuren  

... hadden we het deze maand allebei erg druk op het 
werk, Albert met de lokale loonsonderhandelingen 
die elke 2 jaar voorbij komen, en Bea met een 
enorme hoeveelheid onderwijs. En daarnaast 
natuurlijk alle vergaderingen, het begeleiden van 
studenten en het meedraaien in projecten. Bij tijd en 
wijle nogal hectisch deze maand ... 

... zijn we de buitenverlichting 
aan het moderniseren ... 

... kwamen Mila en Lena eindelijk weer eens 
op bezoek toen mama Mireille mee kwam 
helpen met het elandenvlees ... 
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