Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – november 2008

Lieve familie en vrienden,
November is onze “verjaardagsmaand”,
maar kenmerkte zich dit jaar vooral door veel reizen.

Verder is de winter hier nu echt begonnen, met bergen sneeuw en lagere
temperaturen. In deze nieuwsbrief laten we jullie weer van alles meegenieten.
Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Albert’s verjaardag
Met zijn verjaardag was Albert heel gezellig ...
alleen. Bea had een congres in Zweden en was
eerder op de dag vertrokken. Hoezo, slechte
timing?
De avond voor zijn verjaardag heeft Albert in de
keuken doorgebracht om een enorme
appeltaart te bakken om te trakteren op zijn
werk , met marsepein, amandelen, jam,
hazelnoten, walnoten en ... oh ja, appels ☺
De taart was erg goed geslaagd, dus die mag hij
vaker maken!
Albert met zijn appeltaart ’de luxe’
Stockholm
Beatrix’ congres op de Zweedse
Medische Academie was zeer
geslaagd en ze hield er ’n nieuwe
uitnodiging naar Oxford aan over.
Helemaal leuk was dat Albert na
afloop van het congres ook naar
Zweden kwam, zodat we samen
een weekend door Stockholm
konden banjeren. Dat was een
mooie pleister op de wonde.

We hebben
zaterdagavond ons
beider verjaardag
gevierd in restaurant
Aurora, in een
prachtige oude
kelder in ‘Gamla
Stan’, de oude stad
van Stockholm.

Toast op 2 x 45 jaar

Zonsondergang over Stockholm

Vasa museum

We hebben erg genoten van
Stockholm, een stad met veel
grandeur en overal water.
Zaterdag hebben we door
Gamla Stan gelopen en het
Nobelmuseum bekeken,
zondags hebben we het Vasa
museum bezocht.

Levensgrote kunst van
duizenden appeltjes

Borrelen bij ‐50 C
Een heel wonderlijke ervaring
was de ‘Absoluut icebar’ in
ons hotel. Op het plafond na
was alles van ijs, inclusief
meubilair, hanglamp, bar en
glazen. Bij de ingang krijg je
een warme cape met wanten
en bij de bar een Absolut‐
vodka cocktail naar keuze. Na
20 minuten genieten van de
aparte ambiance begin je het
fris te krijgen en na 25 min.
hou je het wel voor gezien.
Laat het ijshotel in noord‐
Zweden maar lekker zitten ☺

Je mocht eens vergeten waar je bent

Lampen van ijs
Absolut Gem:
‐ Absolut mandarijn
‐ Amaretto likeur
‐ Ananassap (drupje)
Glazen van ijs

Bea’s verjaardag
Met Bea’s verjaardag was Albert
heel gezellig ... juist ja, wederom
alleen! Bea had een congres in
Amsterdam en was vroeg die dag
vertrokken. Hoezo, slechte timing?

Amsterdam / Woerden
Bea en haar collega Karen Adolph uit New York gaven
allebei een praatje op het Fysiocongres in Amsterdam ‐
en samen een flitsende workshop ‐ over variabiliteit in
de ontwikkeling van kinderen. Naast bijkletsen en de
boel voorbereiden zijn ze nog een avondje naar de
sauna geweest, en naar Carmen’s vijfde verjaardag.
Dat laatste was weer wèl goede timing ☺

Feestvarken (… eh, poesje)

Weer thuis hebben de keukenprins(es)jes
samen een avondje in de keuken
doorgebracht om ook Bea’s collega’s van
heuse Nederlandse appeltaart (en
kwarktaart) te kunnen voorzien.

Kultuur, kultuur, kultuur
Vanwege het niet zo optimale weer, zullen we maar
zeggen, zat november wel lekker vol met veel
kulturele uitjes. Absolute hoogtepunt was, nee, niet
de nieuwe James Bond film, maar een concert van
bariton Bryn Terfel (uit Wales) met de harpist
Catrin Finch en ‘ons eigen’ TSO. Heel speciaal
concert waar we erg van genoten hebben! Ook zijn
we voor het eerst samen naar een opera geweest,
wederom TSO met ‘La Bohème’, ook heel mooi.

Wie? Bruin Truffel?

Het harpist‐wonder Catrin Finch

Verder hebben we deze maand
een paar gezellige etentjes
gehad. Gertjan en Jannicke
kwamen bij ons op bezoek, en
we hebben samen met alle
buren een ‘nabofest’ gehad.

Nabofest bij Toril en Torleif

Bezoek van Gertjan en Jannicke

En verder
Onze Tai Chi club bestond deze maand precies een jaar,
en dat werd uiteraard gevierd met zijn allen.

Xiangchun, onze lerares
Eerst een speciale uitvoering van
’24’, ’42’, en ‘sword 42’ met (bijna)
iedereen in officiële kleding, daarna
een interessante lezing over de
geschiedenis van Tai Chi (in het
Chinees ...) en tot slot TAART ☺

Albert heeft voor zijn verjaardag nieuwe
schaatsen gekregen van Bea. Uiteraard
moesten die uitgeprobeerd worden op de
ijsbaan bij Leangen...

WINTER !!!
Bijna‐orkaan Vera
zorgde voor een
vroege start van het
winterseizoen in
Noorwegen.
Op veel plaatsen een halve meter
sneeuw, harde wind, en lekker koud.
Bij deze wat impressies van zowel
buiten als binnen ☺

Veilig op de weg?

Onze openhaard maakt
overuren ☺
Ook Bymarka is weer wit

Close‐up haardvuur

Leüthenhaven in
een sneeuwstorm…

… en het resultaat
een kwartiertje later

Niet alleen aan de sneeuw en de
temperaturen is te merken dat het
winter is geworden. Ook de
hoeveelheid daglicht is drastisch
gereduseerd. Het is nu ‘s ochtends
rond 9.00 uur licht, en zo rond 15.30
uur is het al weer behoorlijk donker .
Dat geeft met alle sfeerverlichting in
de stad wel leuke plaatjes natuurlijk ☺
Nordre gate

Het Britannia‐hotel

Geheel in stijl beginnen de
Noren inmiddels met het
traditionele julebord, het
kerstdiner met collega’s,
vrienden etc.
Voor ons is het eerste julebord
op 5 december, en 12 december
zijn we allebei met een andere
groep in hetzelfde restaurant ☺

