Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – februari 2009

Lieve familie en vrienden,
Februari was een heerlijke maand met veel sneeuw en veel skiën.
En hoewel de dagen al weer langer beginnen te worden,
hebben we ook een nieuwe hobby voor in de donkere uurtjes ☺

In deze nieuwsbrief geven we jullie een korte impressie van
ons leven in “winterwonderland” deze maand.
Veel leesplezier en veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Uitzicht op Trondheimsleia vanuit de hut
Hyttetur met Magne & Susan
Het eerste weekend van februari zijn
we met Magne en Susan naar hun
hut in Hemne geweest. Het was een
erg leuk weekend met veel wild, vis,
lekker eten en drinken, en plezier.

Klaar voor de jacht op veel vis

Met zijn allen op sneeuwschoenavontuur
Sneeuwwandelen in het wijdse landschap rond Blomstadvatnet

Zeearend

Hermelijn

Het weekend van 7 en 8 februari zijn we in Oslo
en Hamar geweest voor het WK Schaatsen. Voor
de wedstrijden op zaterdag konden we geen
kaartjes meer krijgen, dus die hebben we gezien
in een gezellige pub in Oslo ☺

Heftige sneeuwval in Oslo

Bøkko viert zijn overwinning op de 1500 m

De wedstrijden op zondag waren geweldig,
vooral natuurlijk het spel tussen de Noor
Håvard Bøkko en “onze” Sven Kramer. We
stonden in een vak met allemaal Noren, dus
we hebben vrolijk voor allebei gejuicht ☺

Tijd voor een interview
Kramer en Bøkko in gevecht op de 10 000 m
Sven’s ererondje

De twee wereldkampioenen allround 2009

Het vikingschip in Hamar

Eh…

Een dik nieuw baanrecord

Een rasechte NederNoor
We zijn zelfs in beeld geweest bij de NOS!

Dweilband ”Kleintje Pils”

Winterwonderland
Het is hier bij ons nog
steeds volop winter, met
uiteraard veel sneeuw en
lage temperaturen. In
Røros, zo’n 150 km bij
ons vandaan, was het
midden februari zelfs min
35 graden! Bij ons is het
gelukkig minder koud,
waardoor we heerlijk
kunnen genieten van die
witte wereld ☺
Røros

Nidarosdomen ‐ Trondheim
Nidelva ‐ Klæbu

Ski plezier
Met al die sneeuw is het
natuurlijk heerlijk skiën
en langlaufen.
De schaatsen zijn weer
even opgeborgen en we
vermaken ons volop in en
op de sneeuw.
Hoewel we vaak alleen
lijken in onze witte
wereld, zie je bij de
enkele hut dat wel
degelijk half Trondheim
op de ski’s staat ☺

‘Hytte’ pauze
Na een paar uur
langlaufen is het
prettig uitrusten
bij Elgseterhytta.

En omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen...
... nog meer foto’s genomen tijdens onze ski‐tochtjes
in “winter wonder land” deze maand. Zoals een
vriendin laatst treffend zei: “We live in a ski‐resort!”

Sommige mensen hebben hulp ingeroepen om de
bergen op te komen ☺ Maar zo’n hondeslee in actie
is wel een schitterend gezicht!

Na zonsondergang
En diegenen die nu denken dat de lol hier op
houdt zo gauw het donker wordt, kunnen we
geruststellen: het wordt er bijna leuker op ☺
Besneeuwde straten, huizen en bomen krijgen
een sprookjesachtig uiterlijk en de hele wereld
lijkt te verstillen.
Ideaal ook voor onze nieuwste hobby:
‘s avonds langlaufen: òf op de ‘lysløype’,
òf met hoofdlampjes op. Hartstikke leuk!

’På tur’ met Magne en Susan

En verder...
... zijn we uiteraard weer
naar de film geweest. Zo
rond de Oscar’s is dat altijd
een feestje. De aanraders
van deze maand: ‘Nord’
(geweldige Noorse film,
maar twijfelachtig of die ooit
in Nederland uit gaat
komen), ‘The curious case of
Benjamin Button’ (erg mooi
verhaal) en ‘Milk’ (ook een
heel bijzondere film).
Nord: per snowmobile van Trondheim naar Noord‐Noorwegen
Albert is deze maand op het werk vooral
bezig geweest met leiderschap: het nieuwe
sturingsmodel voor de universiteit en het
vinden van een nieuwe instituutleider. Bea
had een productieve maand op haar werk.
Twee artikelen de deur uit en 3 subsidie‐
aanvragen in het kader van gezamenlijk
onderzoek. Dan is het thuis heerlijk
uitblazen, ook al is de kachel nog niet aan ☺

Albrecht Mayer met zijn hobo

Ook hadden we weer een bijzonder
concert van TSO, dit keer met de
Duitse hoboist Albrecht Mayer als
gast‐solist. Geweldig instrument,
fantastische solist, prachtig concert.

