
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 

Lieve familie en vrienden, 
 

Ook in februari  wilde er geen sneeuw vallen, en de natuur bleef 
groen, droog en ijzig. Dus hebben we allebei  schoenen gekocht met 
spikes zodat we in ieder geval  konden wandelen zonder gevaar voor 
kleerscheuren en botbreuken. Verder was het een erg drukke maand 
op het werk. Bea heeft niet eens tijd gehad om haar nieuwe  kantoor 

op Øya in te ruimen, dus die foto’s houden jullie nog tegoed! 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 
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Het grote zang-gebeuren 
Deze maand was het eindelijk zover. Na 
een jaar lang oefenen had Bea’s koor 
ØNK twee optredens. Compleet met 
professioneel licht, geluid, regisseur en 
band werden het twee top-concerten 
met bekende en minder bekende liedjes 
uit verschillende musicals. 

Bea en Jon solo in Fiddler on the roof 

Behalve in het koor zong Bea ook een 
solo in Fiddler on the roof, en zat ze in 

het Quartet uit Chess, voor deze 
gelegenheid met zijn negenen  



De paden op, de ijslanen in 
Ook in februari wilde er maar geen sneeuw 
vallen. Het bleef wel vriezen ‘s nachts, maar 
van skiën kwam nog steeds niks. Dus zijn we 
maar gaan wandelen. Ironisch genoeg is het 
overal om je heen groen behalve op de paden, 
daar is het één grote ijsbaan. Wandelen gaat 
dus op spikes  

De meren zijn nog stevig bevroren 

Dit is een wandelpad … 

En dit is een voetbalveld … 



IJsvissen 
Gebrek aan sneeuw betekent dat Noren zich 
op andere manieren vermaken dan met skiën. 
Schaatsen, bijvoorbeeld, of ijsvissen. Dan 
boort iedereen in het gezelschap zijn eigen 
gaatje in het ijs en gaat dan met een touwtje 
en wat brood staan hengelen. Tot onze grote 
verbazing vangen ze af en toe nog wat ook. 
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Culinaire genoegens 
Met alle  drukte op het werk is de drempel 
laag om ‘s avonds  af en toe een restaurant 
in te duiken. Niet raar dat we dan over het 
algemeen bij To rom og kjøkken belanden, 
ons favoriete restaurant. 

En een toetje, natuurlijk  

Dagens bar-rett bij To rom og kjøkken: zalm 

Maar ook thuis  valt er regelmatig lekker te 
smullen. Zo verraste Albert Bea een weekend 
met een heerlijke 3-gangen maaltijd: St. 
Jacobsschelp, ossehaas, en warme appel met 
Amaretto-crème toe. Hij mag vaker koken  



Een maand vol muziek 
We hadden deze maand 
maar liefst 3 concerten met 
TSO, met bezoek van de 
dirigent Francesco Angelico, 
de violiste Baiba Skride, de 
prachtige sopraanstem van  
Veronica Cangemi, en de 
doorgewinterde cellist 
Steven Isserlis. 

Van het ene uiterste naar het andere: Dream 
Theater! Live in Buenos Aires, in de bioscoop 
van Trondheim. Aparte ervaring  
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