Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – februari 2010

Lieve familie en vrienden,
Februari was afwisselend erg koud (overdag onder de -200 C) of net boven nul.
Raar weertje! Ook werd er weer gereisd deze maand: Bea was een week
naar Ottawa in Canada, en we kregen bezoek uit Nederland.
Je leest het weer allemaal in de februari editie van onze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

Sneeuw
Februari begon goed met een dik
pak nieuwe sneeuw. Jippie!!!

Op de skies naar de brievenbus
Ons huis begint langzaam aan wel helemaal
ingesneeuwd te raken. Af en toe zouden we
graag een knechtje hebben om te helpen met
sneeuw schuiven! Uiteraard worden de
condities om te langlaufen steeds beter 

Ottawa, Canada
Beatrix is weer een week naar Canada
geweest om onderzoeksaanvragen te
beoordelen voor de ‘Natural Sciences and
Engineering Research Council’. Dat was
bepaald geen weekje vakantie. Dagen van
8-18 met huiswerk na. Ze vond het wel erg
leuk en heeft er ook veel van opgestoken.

Eerst thuis door 51 aanvragen heen worstelen

Doorwerken tijdens het avondeten

Doorwerken tijdens het avondeten

Onze vergaderzaal na de eerste gouden
Olympische medaille voor Canada

Schaatsers op het Ottawa kanaal

Røros, Noorwegen
Terwijl Bea in Canada was,
had Albert een strategieseminar met zijn werk in het
mijnwerkers dorp Røros.
Naast veel vergaderen
kregen ze ook een
rondleiding door één van de
mijnen en pikten ze de
opening van ‘Røros Martnan’
mee, het jaarlijkse
hoogtepunt in het dorp.

Marit, de instituutleidster, aan het woord

De traditionele opening van de markt
’Olavsgruven’

Bezoek uit Nederland
De laatste week van februari hadden
we Monique en Pieter te logeren
met hun dochtertjes Tessa en Sylvie.
Ze boften met het weer: droog en
zonnig en niet te koud om buiten te
spelen. We hebben een erg leuke
week gehad samen. De kinderen
hebben vooral heel veel gesleed, de
ouders zijn compleet verslingerd
geraakt aan het langlaufen. En veel
spelletjes gespeeld, natuurlijk 

Lord of the Ring
Jong geleerd…

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
Ons ‘Noorse nichtje’ Dorte, bevriend
geraakt met Tessa en Sylvie op onze
bruiloft, is ook twee dagen komen
logeren, en toen was het natuurlijk
helemaal dolle pret.

Zelfportret: Sylvie, Tessa en Dorte

Helpen met koken
Sneeuwgevecht

Nederlanders op de lange latten
Zowel Monique als Pieter zijn aardig
verslaafd geraakt aan het langlaufen. Ze
vonden het zó leuk dat ze zelfs een keer
‘s avonds op ski avontuur gingen!

Monique ook een keer op Bea’s snowboard

