Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – april 2009

Lieve familie en vrienden,
April was vooral een rare maand, met afscheid van de sneeuw en het skiën,
ruim twee weken “gescheiden” leven en twee keer brandalarm.
Lees het allemaal in deze editie van onze maandelijkse nieuwsbrief!

Tekst tekst tekst

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

De laatste ski-week
De week voor Pasen is
het hier in Noorwegen
paasvakantie. Vanaf de
woensdag voor Pasen
t/m 2e Paasdag zijn alle
bedrijven en bijna alle
winkels gesloten. Ook
wij hadden vakantie 
Bymarka

Høgkjølen

Nieuwe routine: waxen!
Een mooie gelegenheid om proef te draaien met
onze nieuwe ‘treningsski’. Dit keer niet ‘smørefri’,
dus zijn we nu net als de Noren steeds in de weer
met waxen en we hebben ook net als hen per
persoon 3 paar ski’s in de berging staan 

↑ Vassfjellet ↓

Weekendje Hemne
Goede vrijdag en zaterdag zouden we weer gaan skiën,
maar door het warme weer en de regenbuien bij
Høgkjølen werd dat een weekendje in ‘Selbu-hytte’ bij
Susan en Magne.

Ontbijt op het terras

De kleurrijke zonsondergang over Trondheims Leia
Genieten van het goede leven

Avslappen met een bakje thee
Uitzicht over Trondheims Leia

Waar ligt de hut van Magne en Susan eigenlijk?

Werk aan de winkel
Een bezoekje aan Magne en
Susan in Selbu-hytte staat altijd
garant voor een paar leuke
‘fisketurer’ met de boot.
Terwijl wij met de motorboot op
pad waren, zorgde Magne
intussen voor het “zomerklaar”
maken van de zeilboot 
De zeilen moeten schoon voor de zomer 

Susan en Albert in de boot…
Aha…, daarom vond Albert het visnet zo zwaar!

De dames gaan de fuik binnen halen,
Albert mag aan het roer blijven

Catch of the day…
Al die activiteiten leveren in ieder
geval een goed maaltje ‘sjømat’ op…

Krab voor bij de lunsj

3,5 kg steinbit (zeewolf)

Steinbitfilet a la minute…
Hoe hou je zo’n beest vast??? In z’n oogkassen 

Hyse (Schelvis)
Torsk (Kabeljauw)

Afscheid van de winter – welkom voorjaar!
De winter is nu ook hier in Trondheim echt op zijn
retour en het voorjaar nadert met rasse schreden.

Dat betekent wel dat er nog het nodige
opgeruimd moet worden. Bijvoorbeeld
13.000 ton zand en grind dat in de
afgelopen maanden is gebruikt als
gladheidbestrijding…
(Nederlandse) krokussen bij Selbu-hytte

Skiën in t-shirt

Skiën in korte mouw
De rivieren beginnen te ontdooien
Vår (lente) betekent ook
dat het weer tijd is om
de fiets- en autobanden
te wisselen, in ieder
geval in het zuiden van
Noorwegen.
Het noorden kan beter
nog even wachten…

New York, N-e-e-e-w York
Tweede paasdag vloog Beatrix naar New York om twee
weken samen te werken met haar collega, Karen Adolph.
Ze had een druk programma: de promotie van hun eerste
gezamenlijke PhD-student, Simone Gill; 3 * 2 uur college
voor het Psychology Department over het leren van nieuwe
bewegingen; en een road-trip met Karen en 6 van haar
studenten naar Cornell University voor een 2-daags congres
over de ontwikkeling van kinderen en robots (!) 
Alsof dat nog niet werk genoeg
was hebben Karen en Beatrix ook
een nieuw PhD-project opgestart.
Samen met Whitney Cole kijken ze
naar het leren van ‘monkey bars’ bij
hele jonge kinderen, iets oudere
kinderen, en volwassenen. Op de
blaren op ieders handen na een
geweldig leuk project waar veel
mogelijkheden in zitten. Bea moet
volgend jaar vast weer terug...

Karen en Beatrix in diep gepeins

Kersverse dr. Simone

Whitney, onze nieuwe AIO

Jennifer zwaait moeiteloos rond

Noah (3) kan alleen hangen

Lily (9) wordt al een echte pro

Lente in New York
Karen had een knus apartement geregeld voor
Beatrix in de Upper West Village, right next to
Carrie (van Sex & the City). De Village is een
prachtig gedeelte van Lower Manhattan en
slechts 10 min lopen van Karen’s lab, ideaal.
Overal bomen volop in de bloesem en heel veel
perkjes met voornamelijk ... tulpen!

Een dubbeldikke ’tuna sandwich’

Brandalarm
Vrijdag 17 april aan het eind van de middag werd
Albert thuis opgeschrikt door brandalarm.
Voorbijgangers hadden rook en vlammen gezien
boven het dak van ons gebouw en de brandweer
gebeld. Die was gelukkig snel ter plaatse met een
ladderwagen en kon constateren dat het om een
schoorsteenbrand ging bij onze buren.

Na een uurtje was het brandje geblust,
de schoorsteen geveegd en kon iedereen
weer naar binnen.
Maar de schrik zat er wel weer goed in!

Dinsdagmiddag 28 april was het opnieuw
raak! Dit keer niet thuis, maar op het werk
bij Albert. In een net nieuw gebouwd ijslaboratorium was brand ontstaan en er
kwam enorm veel rook vrij. De
temperatuur in het lab was opgelopen tot
zo’n 100 graden, terwijl het normaal min
40 graden moet zijn! De evacuatie van de
ruim 200 medewerkers en studenten in
het gebouw ging gelukkig erg goed.
Je gaat je inmiddels wel afvragen wat dat
is met Albert en brand…

Afscheid van “De Herder”…
Halverwege deze maand kregen we (eindelijk)
een bod op Albert’s oude appartement in
Rotterdam. Yeah!
Na een paar dagen heen-en-weer bieden zijn
we met de kopers tot overeenstemming
gekomen en als alles goed gaat, verandert het
appartement in “De Herder” per 1 juli dit jaar
van eigenaar 

Dit zal het wel niet worden…

…vrijstaand huis gezocht in Trondheim
Uiteraard hebben we onze zoekacties naar
een leuk vrijstaand huis in Trondheim
meteen geïntensiveerd 

En verder…
Zijn we uiteraard weer naar de film geweest…

…en hebben we weer een aantal
concerten van TSO, het Trondheims
Symfonieorkest, bijgewoond. April was
een echte “Haydn-maand”, met op 2 april
Die Schæpfung (Skapelsen), op 23 april
zijn cellokonsert en op 26 april de “Missa
i Angustiis” in de Nidarosdom. Een
geweldige ervaring om daar ook eens het
orgel te horen, dat pijpen heeft door de
hele kathedraal!

