
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – februari 2013 

Lieve familie en vrienden, 
 

Februari bracht ons eindelijk de sneeuw waar we al de hele winter op 
zitten te wachten! Dat betekende dat we eindelijk een paar keer de 

lange latten onder konden binden voor een skitocht. Daarnaast was er 
een deel andere activiteiten die we met jullie kunnen delen… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Ottawa - Canada 
Bea was dit jaar wederom een week in 
Ottawa om voor de Canadese Research 
Council onderzoeksaanvragen te beoordelen. 

Canal Rideau 

De parlementsgebouwen van Canada 

Mijn oversized bed in het Marriott 

’s Avonds doorwerken in het hotel 

IJssculptuur in Winter Wonterland 



Bezoek uit Nederland 
Terwijl Beatrix in Canada was, 
kwam Ger naar Noorwegen om 
in alle rust aan een paar 
projecten te kunnen werken. 
Uiteraard heeft hij ook een 
beetje van de winter genoten… 

Ja, nou zijn we er klaar voor! 

Oeps… helemaal vergeten te lachen voor de camera  

Even wachten nog! 

In Bea’s afwezigheid werd er 
natuurlijk niet elke dag thuis 
gekookt  



Eindelijk echt winter 
Het vriest hier in Trondheim al stevig sinds begin 
december, maar zonder sneeuw is het toch niet 
echt winter. In februari kwam er eindelijk wat 
sneeuw en konden we de lange latten weer eens 
onderbinden voor een paar skitochten. De sneeuw 
zorgde ook voor mooie plaatjes rond ons huis. 

Uitzicht vanaf de serre in de morgenzon 

Op skitocht in Bymarka. Niet alle paden zijn even goed geprepareerd… 

Uitzicht vanuit de logeerkamer 



En natuurlijk: cultuur! 

Ook op filmgebied twee uitersten: een bloedig 
verhaal van Quentin Tarantino uit de slaventijd in 

Amerika in «Django Unchained», en een 
melodramatiske verfilming van «Les Miserables». 

Allebei de films zijn een aanrader!  

Twee vrouwelijke dirigenten bij Trondheim 
Symfonie Orkest deze maand: Anu Tali uit 
Estland, en Han-Na Chang uit Korea. 

Eind februari zijn we ook naar de uitvoering 
geweest van een projectkoor in Trondheim, 
met nummers van Stevie Wonder, Billy Joel 
en Aretha Franklin. Erg leuk! 



En verder… 
… is Beatrix deze maand eindelijk lid 
geworden van een koor, ØNK (Øvre 
Nidelven Kammerskor). Voortaan 
zingt ze elke woensdagavond vol 
enthousiasme mee met het koor. 

Nog meer bezoek… 
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… is Albert gekozen tot voorzitter van onze 
wijkvereniging. Eigenlijk had hij zich 
voorgenomen om zich na drie jaar in het 
bestuur terug te trekken, maar dat ging 
niet helemaal volgens plan  

… hadden we deze maand bezoek van 
Dominique, Bea’s oude zanglerares. Ze 
gaf ons een prachtig thuis concert  


