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Lieve familie en vrienden,

In april leefden we ver van elkaar. Beatrix 
was de hele maand bij haar ouders in 

Nederland terwijl Albert in Noorwegen was. 

In Noorwegen was de winter duidelijk nog 
niet over, hoewel we ook een paar fantastisch 

mooie dagen hadden met hoge 
temperaturen, zodat je in je korte broek op 

het terras kon zitten.

In Nederland was het verrassend genoeg ook 
winter, met nog vaak nachtvorst en zelfs 

regelmatig sneeuw. Desondanks ging Bea 
veel naar buiten, fietsen met haar moeder en 

wandelen met haar vader.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Seizoenswisselingen
April is in Noorwegen duidelijk nog geen voorjaarsmaand. 
Hoewel we een paar mooie en warme dagen hadden, 
overheersten toch de sneeuw en de kou.

Duidelijk verschil in 
gereedschap 

Elk voorjaar weer verrassend: 
in je korte broek in de sneeuw



Dierenleven op Flatåstoppen
We kunnen niet genoeg krijgen van alle 
dieren die in het bos rond ons huis 
leven, en regelmatig rond het huis 
scharrelen op zoek naar voedsel. We 
zien vaak dezelfde hertjes terugkomen, 
en kunnen meevolgen hoe snel het 
gewei van de mannetjes groeit.



Nog meer dierenleven op Flatåstoppen
Aan het einde van de winter worden de eekhoorntjes 
ook steeds actiever. Ze zijn niet echt schuw en zitten 
in de boom aan de andere kant van het raam, op nog 
geen halve meter afstand van ons. In hun jacht naar 
voedsel halen ze vaak hele acrobatische toeren uit 



Ondertussen in Nederland
Beatrix was de hele maand april bij haar 
ouders in Nederland. De weken voor de 
operatie van Cor speelden ze spelletjes, 
fietste ze veel met Annie, en kreeg Bea 
een uitgebreide update ‘s avonds wie op 
dit moment de BN’ers zijn op tv.

Overal in Gemert bloeit de magnolia 

Pasen vierden we gezellig met zijn 
allen – in cohorten. Eerste Paasdag 
kwamen Monique en familie, tweede 
Paasdag Maartien en zijn kinderen. 

Verder was het verbijsterend koud in 
Gemert, met regelmatig nachtvorst en 
zelfs een paar keer sneeuw. Stond Bea 
dan met al haar zomerkleren 



De operatie zelf halverwege de maand verliep 
erg goed, en Cor was 3 dagen later alweer 
thuis. Beatrix hielp hem iedere dag met zijn 
oefeningen en samen wandelden ze op een 
rustig tempo heel Gemert door.

Terwijl Bea thuis was, werd 
Annie 85. Geen groot feest 
dit jaar, maar wel de hele 
dag door de bloemist aan 
de deur voor de ene bos 
bloemen na de andere. 
Op deze manier werd ze 
toch door iedereen in het 
zonnetje gezet 

En toen Bea’s zus, Monique, een 
dagje naar Gemert kwam, hebben 
ze gezellig met zijn vieren 
gewandeld in het Erpse bos.



En verder...
... heeft Albert deze maand zijn 
eerste Covid-19 vaccinatie gehad. 
Trondheim heeft een erg efficiënt 
georganiseerd vaccinatiecentrum 
opgezet, waar 4000 mensen per 
dag gevaccineerd kunnen worden. 
Het is alleen jammer dat we 
zoveel vaccins niet hebben 

... heeft Albert een paar 
keer gezellig bij Ingrid & 
Menno gegeten

... heeft Albert na een paar 
maanden met schouderklachten 
een MRI van zijn schouder laten 
maken. Blijkt hij een paar 
afgescheurde pezen te hebben 

... was het met het winterse weer 
deze maand erg fijn om in de kelder 
een eigen trainingsruimte te hebben.

... is winters weer in april 
een prima excuus voor 
“hjemme-kos” 


