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Lieve familie en vrienden,

Mei was in vele opzichten een rare maand. 

Door COVID-19 zijn de grenzen nog steeds 
dicht, maar het dagelijkse leven komt 

langzaam weer op gang. Steeds meer winkels 
en restaurants gaan weer open – maar 

aangepast aan strenge regels.

Het weer was niet te volgen. Na eerst een paar 
mooie lentedagen ging het daarna 8 dagen lang 

sneeuwen. Omdat het nauwelijks nog donker 
wordt nu was het een erg raar gezicht om in 
een lichte witte wereld naar bed te gaan en 

weer wakker te worden. Skiën hadden we geen 
zin meer in, helaas.

En toen werd het van de ene op de andere dag 
volop zomer. Daarmee kwamen ook de 

werkmannen terug om de plantenbakken af te 
maken en konden wij eindelijk plantjes zetten. 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Werk
Eind mei werden de “Corona-maatregelen” in 
Noorwegen versoepelt. De gemeentebestuur 
vergaderingen van Albert hoefden niet meer 
digitaal gehouden te worden, en hij mocht weer 
af en toe naar kantoor. 

Vergaderen op keurig een meter afstand  

Beatrix werkt nog wel vanuit huis. 
Dat betekent dus eindeloos online vergaderen, online 
studenten begeleiden, met collega’s online aan een 
artikel werken, en zelfs online promoveren. Om dat 
allemaal wat makkelijker te maken bestelde ze deze 
maand eindelijk een flink groot scherm 



17. mai
Door de beperkingen in verband met Covid-19 
verliep 17 mei, de nationale feestdag in Noorwegen, 
heel anders dan andere jaren. De wijkvereniging 
zorgde toch voor een kleine optocht, en we hadden 
een heerlijke wandeling met aansluitend een 
gezellige avond bij Menno & Ingrid.

Ontbijt in sfeer

Zonder optocht geen feest voor de Noren



Culinaire opstart
In mei werden de regels voor het bezoeken van 
restaurants versoepeld. We zullen niet zeggen dat we 
een van de eersten waren om daar gebruik van te 
maken, maar het duurde niet zo heel erg lang voor we 
uit eten gingen bij onze twee favoriete restaurants 

Het was goed om te 
zien hoe fijn het 

personeel het vond 
weer aan het werk te 

kunnen, en we hebben 
genoten van de 

kunstwerkjes die we 
voorgeschoteld kregen 
bij “Spontan vinbar” en 

“To rom og kjøkken”



Tuinieren
Ons opritproject begint ergens op te lijken. 
Deze maand werd de bestrating afgemaakt, de 
nieuwe plantenbak gevuld met grond, en 
konden we de eerste nieuwe plantjes planten. 
Ook de tuinverlichting is weer aangesloten 

Kruidentuin



Dierenleven op Flatåstoppen
Hertjes hebben we dit voorjaar niet zoveel gezien rond 
ons huis, waarschijnlijk door teveel sneeuw en de 
verbouwing van de oprit, maar aan vogels en eekhoorns 
geen gebrek!

Vooral de eekhoorns zijn erg komisch 
om te zien door alle capriolen die ze 
uithalen om de nootjes op te kunnen 
eten die we voor de vogels hebben 

opgehangen 



Digitaal koken en dineren
Deze maand probeerden we ook iets nieuws uit 
met Marrie & Ger: digitaal koken en dineren. 
Dezelfde gerechten en recepten, hetzelfde 
tijdspunt, en digitaal met elkaar verbonden via 
Teams. Een erg leuke ervaring! 



En verder...
...was het deze maand bepaald nog geen zomer! Tot ver 
in mei viel er nog regelmatig een flinke lading sneeuw in 
Trondheim. Maar aan het einde van de maand gingen 
we van de winter naar de zomer en werd alles groen.

... hebben we ook in mei heerlijk 
genoten van onze “afhaalmaaltijden"

... hadden we regelmatig 
digitaal contact met de 
familie in Nederland

... was het mooie weer een goede 
gelegenheid om de barbecue weer 

tevoorschijn te halen 


