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Maandelijkse nieuwsbrief
vanaf Flatåstoppen

Mei 2016

Lieve familie en vrienden,
Mei was een heerlijke maand waarin we veel vrienden zagen die
we niet zo vaak zien, sommige hier in Trondheim, voor anderen
moesten we naar New Orleans 
Op het werk was het ouderwets druk, op Flatåstoppen
ruimden we op en vierden we de nationale feestdag.
Veel plezier met onze nieuwsbrief!
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Jaarlijkse ‘dugnad’ op Flatåstoppen
Ieder jaar komen de buren in onze wijk bij elkaar om
alles netjes te maken voor de national feestdag op 17
mei. Dat is altijd erg gezellig. Dit jaar boften we enorm
met het weer, wat erg mee hielp bij de opkomst 
Ook het pad door het bos
werd onder handen
genomen, dat was erg
slecht geworden. Albert
en een buur haalden
vulmateriaal, buurman
Bjørn verdeelde het, en
Bea hielp met egaliseren.

Het harden werken wordt
ieder jaar afgesloten met
koffie en taart. Yummie 

17. mai
Dat is hier de Noorse nationale dag, dan
moet de straat geveegd en de ramen
gezeemd zijn, en overal komt de zondagse
kleding tevoorschijn. Of de traditionele
‘bunad’, maar dat hebben wij niet. Verder
doen we ijverig mee met alles 

En natuurlijk een
feestmaaltijd

Nederlandse
gezelligheid rond
de tafel met
Menno, Ingrid,
Boukje en Lars.

Uitgaansleven
Een van de voordelen van lange werkdagen is dat je daarna wat
makkelijker de stad in gaat ipv naar huis. En daar valt vanalles
te beleven. Zoals een avondje stappen met Aage & Susanna 

En TSO concerten, zoals de
muziek van 2001 – a space
odessey, of van Mari Boine
samen met Frode Fjellheim.
Genieten!

New Orleans
In mei begint het congres-seizoen weer voor Beatrix
en voor het eerst in lange tijd ging ze weer eens naar
ICIS. Mooie gelegenheid om long-time friends Karen,
John en Larissa weer eens te zien.

Hilton congres hotel aan de Mississippi rivier

New Orleans
De reis naar New Orleans ging van
Trondheim via Amsterdam en New
York, en kreeg een bijzonder tintje,
omdat het die dag precies 70 jaar
geleden was dat KLM voor het eerste
een direkte vlucht naar New York
uitvoerde. Dat werd in stijl gevierd
aan boord, en zorgde voor een mooi
welkom op John F. Kennedy Airport, de
luchthaven van New York.
Een van de laatste vluchten voor deze ”grand old lady”?
In New Orleans hadden we via AirBNB een
appartement gehuurd net even buiten de
drukte van het centrum. Een hele verdieping
van een voormalig bedrijfspand voor onszelf 

Welkomstshower op JFK

New Orleans
New Orleans is een
fantastische stad, die
veel te bieden heeft op
het gebied van
geschiedenis, cultuur, en
architectuur. Uiteraard
mocht een bezoek aan
het “French Quarter” en
een rit met de streetcar
niet ontbreken op ons
programma.

Allemaal beestjes
New Orleans heeft een prachtige insecten- en
vlindertuin (Audubon Butterfly Garden and
Insectarium), en een fraai aangelegd aquarium
(Audubon Aquarium of the Americas). Absoluut de
moeite waard om een paar uurtjes door te brengen
en te genieten van mooie en vreemde dieren 

Alligator trip
Terwijl Beatrix druk aan het
netwerken was op haar congres,
vermaakte Albert zich met een groep
alligators in de “swamps” ten zuiden
van New Orleans 

Music!!!
Je kunt natuurlijk niet naar New Orleans reizen zonder
een jazzconcert te bezoeken  We hadden twee
avonden een concert in een van de beste jazzclubs in
de stad, Snug Harbor, met Jason Marsalis en Delfeayo
Marsalis. Maar ook buiten op straat was er genoeg
goede muziek te horen, en samen met John en Larissa
bezochten we een wat minder bekende lokale band
met heel andere muziek 

En verder...
... heeft Bea na 10 jaar hetzelfde kapsel
(oftewel haarbos) haar kapster de vrije hand
gegeven. Resultaat: lekker stoer koppie 

Before…

… and after

Whisky examen 2016

... heeft Albert’s nieuwste hobby
vruchten af geworpen. Bij de
jaarlijkse whisky wedstrijd van de
NMWL heeft hij met glans laten zien
dat hij in Trondheim de beste kennis
heeft van whisky 

