Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – oktober 2008

Lieve familie en vrienden,
Hoewel het al oktober is, begint deze nieuwsbrief met volop zomerse beelden.
Niet van het hoge noorden dit keer, maar van onze vakantie in Griekenland.
Maar oktober was daarmee ook een maand van contrasten,
want aan het einde van de maand begon de winter in Trondheim.

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Uitzicht vanaf de lobby over het zwembad
Rodos
Oktober begon voor ons met een
heerlijke week vakantie op Rodos.
Met een direkte vlucht vanuit
Trondheim waren we al rond het
middaguur in ons hotel, en uiteraard
lagen we in no‐time aan het wel erg
prettig aangelegde zwembad ☺
We waren erg tevreden over ons
hotel, Kresten Palace. Redelijk luxe, zo
in het na‐seizoen niet al te druk, en
waanzinnig aardig personeel.
Ontbijt‐terras met Rodos‐stad in de verte
We gingen uiteraard voor de Griekse
cultuur en de natuur, maar daar is niet
veel van terecht gekomen ☺
Al na de eerste dag hadden we een
prettige routine ontwikkeld waar we niet
veel meer van af zouden wijken: ontbijten
op het terras, luieren bij het zwembad, af
en toe een beetje zwemmen en snorkelen,
lunch bij de ‘pool‐bar’, verder luieren en
zwemmen, een cocktail aan het eind van
de middag en ‘s avonds een uitgebreid
diner.
Het ”strand” bij het hotel

Uitzicht vanaf de lobby in de Red Bar

De aktieve momenten
Naast al het uitgebreide luieren bij het
zwembad, hebben we toch nog wel een
paar wat aktievere momenten gehad ☺

Waterpolo

Dagelijkse ”wassergymnastiek”

Snorkelen in zee

Dansen met de Grieken

Ons dagelijkse natje...
We hadden een uitgebreide routine om de
vochthuishouding goed op peil te houden:
‐ veel thee en koffie bij het ontbijt
‐ ice coffee halverwege de ochtend bij de pool
‐ groot glas bier/sap bij de lunch in de poolbar
‐ na‐middag cocktail bij het zwembad
‐ pre‐dinner cocktail in de Red Bar
‐ flesje wijn en fles water bij het diner
‐ after‐dinner thee en ‘koffie avec’ in de Red Bar

”Piña Colada”

”Tropical paradise”
”Rusty Nail” en ”Kir Royal”

... en droogje ☺
Ons hotel had een goed
restaurant dat naast een
uitgebreid ontbijt ook een
uitstekend avondbuffet
verzorgde. Tja, dan is iedere
avond rondbanjeren op zoek
naar een leuke ‘taverna’ ineens
niet zo interessant meer…

Griekse salade als lunch bij de pool bar

Griekse avond met dans en heerlijke
Griekse gerechten

Naast ons hotel bleek één van de
betere visrestaurants van Rodos
te zitten. Daar zijn we uiteraard
wel een keer wezen eten.
Inderdaad heerlijk!

Zeebrasem eten in ’Tsampikos’

Rodos stad
Uiteraard zijn we toch ook een dagje
cultuur wezen snuiven in Rodos stad. De
oude stad bestaat grotendeels uit een
interessante mengeling van
monumenten uit de Griekse, ridder‐ en
Ottomaanse tijd. Het paleis van de
St.John ridders was ongelofelijk imposant
met zijn muren‐binnen‐muren concept.
Ook de ‘Street of the Knights’ met zijn
herbergen van oudsher, de ‘inns’, was
indrukwekkend. Verder was de stad
voornamelijk een commerciële bende
waar we al snel weer genoeg van kregen.

Rondstruinen in de ’Inn of Spain’

’Street of the Knights’, waar
nu vooral ambassades zitten

’Palace of the Grand Masters’,
oftewel de St. John’s ridders

Kalithea Springs
Op de enige bewolkte dag die we hebben
gehad, hebben we een wandeling langs de
kust gemaakt. Tot onze grote verrassing
stuitten we op de compleet gerestaureerde
‘Kalithea Springs’, al bekend sinds de
oudheid. Hoewel de bronnen zelf al lang zijn
opgedroogd, zijn de bijbehorende gebouwen
prachtig gerestaureerd. We hebben er lekker
lang rondgedwaald en vooral genoten van de
vele mozaïekvloeren.

Leuk zitje boven het strand

Heel veel kleine steentjes

Binnen in de grote Rotunda

Noorwegen
Terug in Trondheim bleek hier de herfst flink te zijn
doorgebroken. Koud, nat, en zuur. Net Nederland

Ons pleintje
begin oktober
… en eind
oktober

Inmiddels is duidelijk dat de
winter in aantocht is.
Oftewel, zoals Adressa, onze
favoriete Noorse netkrant,
hiernaast schrijft:
“winterbanden om, pet op en
handschoenen aan!”
In het lijstje rechts kun je zien
dat de temperaturen in de
omgeving al aardig zakken…

In de laatste week van oktober is zelfs de eerste sneeuw
van dit winterseizoen in de stad gevallen (in de bergen
sneeuwt het al langer). Met al dat koude en natte weer
zijn we wel lekker vaak naar de bios geweest. De
highlights: ‘Wall‐E’ en ‘Baader‐Meinhof Kompleks’.

Dugnad
Deze maand hebben we ons ook nog een keer
nuttig gemaakt bij een ‘dugnad’. Een typisch Noors
verschijnsel, wat letterlijk vertaald zoiets betekent
als “vrijwilligerswerk voor de gemeenschap”.

Albert in actie
Bea leert zagen …
Je kan het ook opvatten als “corvee bij
vrienden”. Vorig jaar hebben we Anne
en haar familie geholpen met het
bouwen van een nieuwe veranda bij
hun hut in Vassfjellet, net ten zuiden
van Trondheim. Dat was toen niet
helemaal afgekomen, o.a. ontbrak er
nog een reling. Dat hebben we deze
maand (eindelijk) afgemaakt. Met
vereende krachten waren we in record
tempo helemaal klaar met de veranda,
inkl. reling.
… en boren
Hoewel (of juist omdat?) Bea dochter
is van een timmerman, heeft ze zelf
niet zoveel ‘snekker’‐ervaring. Maar
ze kwam er dit weekend achter dat ze
wel aanleg heeft voor zagen, en dat
boormachines helemaal niet zo eng
zijn als ze altijd had gedacht.
Het harde werken werd beloond met
heel veel eten en taart, want Anne
was net jarig geweest ☺
Het eindresultaat ☺

Rognebærgele maken
Op de valreep naar de winter hebben we nog iets
typisch Noors gedaan: Rognebær (lijsterbessen) geplukt
en daar gelei van gemaakt. Recept: kilo bessen uitkoken
met beetje water, sap eruit wringen en opkoken met ¾
kilo suiker. Met dank aan Dorte voor haar goede hulp ☺

Albert en Dorte bij Lian

Taakverdeling: Dorte in de boom, Bea
pakt de bessen aan, Albert fotografeert.

Iets minder dan een kilo mooie, schone bessen
En smullen maar,
vooral lekker bij wild

