
Lieve familie en vrienden,

Februari stond in het teken van een lange reeks 
culinaire hoogtepunten en muzikale evenementen. 

Trondheim vierde dat de stad met recht 
uitverkozen is tot culinaire hoofdstad, bekend om 

de hoge kwaliteit van de lokale producten. 

We hadden meerdere concerten van ons 
symfonieorkest, waren bij een nostalgisch concert 

van a-ha, en genoten van de Grease musical.

Verder werd deze maand ook (grotendeels) ons 
oprit-project – al gestart in November –

eindelijk afgerond.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Zangweekend Røros
Begin van de maand waren we drie 
dagen in Røros in verband met een 
koor festival. Dat betekent veel zingen 
voor Bea en skiën voor Albert 

Altijd geweldig om in de Røros kerk te zingen…

Gezellig carpoolen met Menno, Svein en Ingrid

… helemaal met mooie solos

Onze Happy-medley



a-ha concert
We zijn eindelijk naar een concert van a-ha
geweest, 35 jaar nadat hun debuut album High 
and Low uitkwam. Eerst een heerlijk diner bij 
Spontan Vinbar en daarna naar Trondheim 
Spektrum voor een spectaculaire show. 

Morten Harket zingt nog 
steeds de sterren van de 
hemel, terwijl toetsenist 
Magne Furuholmen de man 
achter de visuele show is.



Michelin Open Dinner
Vorig jaar kregen twee restaurants in 
Trondheim een Michelin ster. Dat was zo 
uniek dat het hele circus deze maand naar 
Trondheim kwam voor het uitdelen van de 
Nordic sterren dit jaar. De avond ervoor 
verzorgden de beste jonge chefkoks in de 
stad samen een 7-gangen menu en wij 
waren erbij. Geweldige avond met heerlijk 
eten, mooie muzikale omlijsting, goed 
gezelschap. Kortom, een perfecte avond!

L’Ordre Mondial
Ook daarmee waren de culinaire hoogte-punten deze 
maand nog niet over, want de week erop hadden we 
een l’Ordre Mondial avond van de Chaïne bij To rom og 
kjøkken. De avond begon met een Barolo wijnproeverij, 
het beste dat wijn-Italië te bieden heeft en onze 
torenhoge favoriet.

Trondheim vinterfest / winterfeest
De hele week was er van alles te beleven 
op culinair gebied, en de betere 
restaurants boden speciale menu’s aan. 
Dat konden we natuurlijk niet overslaan 



Ons oprit project
Al sinds we op Flatåstoppen wonen willen 
we het versleten asfalt op de oprit, de 
ouderwetse steunmuur op instorten, twee 
veel te hoge en oude populieren, en een 
rommelige ‘tuin’ tussen dat alles door 
vernieuwen. Begin november huurden we 
een bedrijf in om de hele boel om te 
ploegen en opnieuw aan te leggen.

Zo zag het eruit voor het project begon

Het grove geschut wordt ingezet

Nieuw grind voor een goede drainering

60 cm grond en steen wordt weggegraven

Ondanks de sneeuw wordt er gewoon doorgewerkt



Ons oprit project
Door allerlei vertragingen en het grillige 
winterweer hebben we maanden in de 
rotzooi gezeten, maar deze maand was de 
oprit opeens klaar. De nieuwe steunmuur 
kostte verreweg de meeste tijd, het 
bestraten van de oprit ging als een speer.



Nieuw terras
Het bedrijf kwam ook met het idee om het 
terras voor uit te breiden en bereikbaar te 
maken vanaf de voordeur. Dat vonden wij een 
goed plan, dus ook daar ging de schop in. We 
hebben er ook een plantenbak omheen laten 
bouwen en zijn erg tevreden over het resultaat. 
En nu maar wachten op het voorjaar 

Afbreken gaat lekker snel met een graafmachine

Opbouwen van de plantenbak

Warmte-matten om de vorst weg te houden



Grease – de musical
We kwamen behoorlijk aan onze trekken 
deze maand op muziekgebied. Albert had 
kaartjes voor de musical Grease weten te 
regelen, mooi vooraan in de zaal. Heerlijk 
om al die hits uit 1978 weer de revu zien 
en horen te passeren 

«Sha Na Na - Born
To Hand Jive»

«You’re the one that I want»



Heerlijk buiten spelen
Eind van de maand viel er plotseling een pak 
sneeuw en konden we opeens weer naar 
buiten en de langlaufpaden op, heerlijk!

… en de gezellige drukte van 
een typische zaterdag

Rønningen boerderij verlaten aan het 
eind van een doordeweekse dag …



En verder...
... hebben we ook deze maand weer een paar 
prachtige concerten gehad van TSO ...

... had Bea bezoek van Mike Jackson, 
de Mobilise-D project manager ...
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