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Lieve familie en vrienden,
Februari was een volle maand met bezoek op het werk en privé, en
zelf waren we ook een weekend weg. Verder begon Albert aan een
stevig trainingsprogramma voor zijn knie en benen, en vermaakte
Bea zich een paar dagen uitstekend met het bezoek in de sneeuw.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Lang weekend Tromsø
Onze Nederlandse vrienden in Trondheim,
Menno en Ingrid, brachten de winter door in
Tromsø, en uiteraard bezochten we hen daar.
Een van hun andere vrienden, Jan,
coördineerde zijn eigen bezoek met dat van
ons, en zo hadden we ineens een erg gezellig
weekend met zijn vijven in Tromsø.

Met zijn allen genieten van de Olympische Spelen

Imponerende Tromsø Ice Domes

Prachtig Troms

Bea’s werk
Ook februari was een drukke maand op het
werk, waarin Bea o.a. 2 grote onderzoeksaanvragen schreef.

Verder was er weer
bezoek uit Duitsland,
eerst Boukje en een
Na gedane arbeid…
paar dagen later Jochen.
Uiteraard een mooie aanleiding om na
een lange arbeidsdag de stad in te gaan
voor een natje en een droogje 

Tessa & Sylvie een week op bezoek
Bea’s nichtjes kwamen eindelijk weer eens
winter vieren bij ons, dit keer zonder hun
ouders. Ze boften enorm met het weer: lekker
veel sneeuw en superzonnig. Dus ook koud,
maar dat maakte de dames niks uit 

Direct aan het werk gezet met sneeuwruimen

Lekker sleeën in de verse sneeuw

Nieuwe vriendjes

Met de dames langlaufen
Bea had een paar dagen vrij genomen zodat
ze met Tessa en Sylvie kon gaan langlaufen.
Het weer en de sneeuw waren perfect, en
de dames hadden de slag erg snel te pakken.

Andere activiteiten met de dames
Uiteraard was er ook tijd voor andere activiteiten
dan spelen in de sneeuw. We zijn met zijn allen
naar de bioscoop geweest, de dames zijn met
zijn drieën een dagje wezen spelen in Pirbadet,
we hebben uitgebreid Noors gegeten bij Troll, en
Albert heeft de dames rondgeleid in de stad.

En verder...
… hadden we een bijzondere wijn-proef-avond bij
“Spontan vinbar”. Een Oostenrijkse producent was
aanwezig, liep rond, en kwam aan de tafels zitten om te
vertellen over haar wijn, die ook nog eens uitstekend
smaakte! Leuke dame en een interessant gesprek 

... kreeg Albert deze maand de
uitslag van de MRI van zijn knie:
afgescheurde knie- en kruisbanden,
en nog wat bijkomende schade. Hij
is inmiddels onder begeleiding van
een sportfysiotherapeut gestart met
een intensief revalidatieprogramma.

... beleven we dit jaar een van de beste winters sinds
lange tijd, met veel sneeuw en lage temperaturen.
Dat levert uiteraard ook mooie plaatjes op, zeker nu
de dagen weer wat langer beginnen te worden.

