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Lieve familie en vrienden,

Ook februari 2021 werd gekenmerkt door Covid-
19 restricties. Hoewel, hier in Trondheim mogen 

we absoluut niet klagen. Besmettingsgetallen 
zijn nog steeds erg laag waardoor we nog steeds 

naar buiten mogen, heel af en toe gaat er 
opeens een concert door met een handjevol 
toeschouwers, en de meeste restaurants zijn 

gewoon open, hoewel ook deze met een 
minimaal aantal gasten. 

Het is erg jammer dat we niet naar Nederland 
mogen en onze familie bezoeken, maar verder 

gaat het goed met ons.

Niet zo veel spannende avonturen te melden 
deze maand, maar hier toch weer onze 

maandelijkse nieuwsbrief.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Langlaufen
De eerste helft van februari was erg koud, maar dat 
weerhield er ons uiteraard niet van om te gaan skiën. 

We hadden dan al snel het ijs 
staan in wenkbrauwen, 
baard en haren, maar dat 
kon de pret absoluut niet 
drukken 



Naar de stad
Met Ingrid & Menno zijn we naar een 
bijzonder concert geweest van de 
Trondheimsolistene, met tangomuziek 
geschreven door Astor Piazolla.

Solist Åsbjørg Ryeng op bandoneon

Het geheel werd verder opgefleurd 
door de Argentijnse tangodansers 

Chiche Núñez og Lavinia Torrebruno, 
indrukwekkend mooi allemaal

Met zijn vieren zijn we ook 
weer eens een avond 
uitgebreid bij Spontan 
geweest, dat was alweer te 
lang geleden dat we daar 
waren. Dit keer zaten we 
aan de hoge tafel bij de bar, 
zodat we lekker veel 
contact hadden met de 
eigenaars en personeel 



Naar buiten ondanks de kou
Als de temperatuur de -20 0C begint te 
naderen, wordt het te koud om nog te 
kunnen langlaufen. Maar goed ingepakt 
kunnen we nog steeds uitstekend 
wandelen, zelfs als het als -26 0C voelt. 
Dat soort dagen levert altijd prachtige 
sneeuw- en ijsfoto's op 

Albert maakt iedere week ijs en aangezien daar alleen 
eigeel in gaat houdt hij iedere keer veel eiwitten over. 
Maar dat levert dan weer lekkere koekjes op 



‘Bubbelen’ met Ingrid & Menno
Onze sociale bubbel bestaat al meer dan een 
jaar uit onze vrienden Ingrid & Menno. Maar 
daar doen we dan ook veel samen mee, zo 
eten we om de beurt samen bij hen, en dan 
weer bij ons.



Nog meer langlaufen
Halverwege de maand werd het opeens een 
stuk warmer terwijl het prachtig weer bleef. 
Dat was weer een mooie aanleiding om de 
lange latten wederom onder te binden 



En verder...
... waren we aan het eind van de maand ook weer eens bij 
To rom og kjøkken, nog steeds onze culinaire thuishaven...

... is de maand nagenoeg 
sneeuwvrij geëindigd ...

... blijven we genieten 
van bijzondere luchten ...

... is ons regenton 
project mislukt ...
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