Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – februari 2011
Lieve familie en vrienden,
In februari hebben we onze keuken stevig verbouwd. Al het oude eruit, alles nieuw
erin. Verder is Bea flink aan het reizen geweest en hebben we tussen de bedrijven door
een beetje gelanglaufd. Je leest het weer allemaal in deze editie van onze nieuwsbrief.

Heel veel liefs vanuit Flatåstoppen,
Beatrix & Albert

Demontage
In februari stond een groot verbouwproject voor de deur: de keuken. De
oude keuken hebben we verkocht,
daarna is Albert een week lang bezig
geweest met de rest slopen.

De keuken zoals hij was

De nieuwe eigenaar + maatjes helpen
met de demontage

Tegels eraf
Vloer eruit

Behang eraf

Tot slot een kale ruimte over

Opbouw
Daarna kwam de volgende grote klus:
electriciteit laten verleggen en
nieuwe vloerverwarming aanleggen.
Albert heeft daarna opniew
behangen en de nieuwe vloer gelegd,
en toen kon HTH komen om de
nieuwe keuken te installeren.

Tijdelijke opslag in de woonkamer

Warmtekabels geïnstalleerd

Nieuwe vloer er over

En ineens gaat het hard

En zo is het geworden!
(Bea moet alleen hier en
daar nog wat verven  )

En Bea, wat deed die eigenlijk?
Bea was ondertussen met hele
andere dingen bezig. Begin
februari was ze uitgenodigd om
in New Orleans een lezing te
geven op de Combined Sections
Meeting van het Amerikaanse
nationale fysiotherapie-congres.
Samen met nog 4 spreeksters
heeft ze een workshop gegeven
die door het publiek enthousiast
ontvangen werd.

Hotel Hilton New Orleans Riverside
Bea’s kamer die ze deelde met Beverly

Interview met Bea
Voor het congres is er ook
een Podcast gemaakt waarin
Bea en nog 2 spreeksters
geïntervieuwd werden. Klik
hier voor de link 

Ottawa, Canada
Vanuit New Orleans vloog Bea door naar Ottawa
in Canada. Net als vorig jaar heeft ze daar een
week doorgebracht als lid van een van de
evaluatie groepen van de Canadese Research
Council (NSERC). Met de hele groep hebben ze
bijna 1000 onderzoeksvoorstellen geëvalueerd.
Altijd een behoorlijk intensieve week, maar ze
vindt het erg leuk en leerzaam om te doen.

In dezelfde week is ook altijd het
Winterlude festival in Ottawa met
o.a. een internationale wedstrijd ijssculpturen. Voor het evalueren begon
heeft Bea daar een half dagje vrij
voor genomen en met volle teugen
genoten van de mooiste ijsbeelden.

De rest van de week
was het hard werken.
Van ‘s morgens vroeg
tot laat in de middag
besprekingen, en dan
vaak eten op de kamer
om de volgende dag
voor te bereiden.

Thuis naar de wintersport
Februari verraste ons met prachtig
weer in de weekenden en redelijk
goede sneeuwcondities. Behalve de
keuken verbouwen en reizen zijn we
er dus ook op uit geweest en hebben
met volle teugen genoten van onze
skitochten in Bymarka.

Vers-getrokken spoor bij Granåsen

Het laatste klimmetje voor Rønningen

Grønlia, een van onze favoriete hutten in Bymarka

De beloning: wafels!!!

En verder...
Albert heeft deze maand eindelijk het fameuze
‘skrei’ geproevd, een Noorse delicatesse van dit
jaargetijde. Het wordt gemaakt door kabeljauw
te stomen onder haar eigen lever, en wordt
geserveerd met haar eigen steur. Het was een
regelrechte feestmaaltijd bij visrestaurant
Havfruen waar we sowieso graag (maar niet
vaak) komen. Ook hadden we weer een
concert van het Trondheim Symfoni Orkest met
Krzysztof Urbanski als dirigent. Ze tracteerden
het publiek op een prachtige uitvoering van
Dvorak’s 5de symphonie.
Foto onderschrift

”Onze” Krzysztof Urbanski
Skrei met toebehoren bij Havfruen
Tot slot zijn we eind deze
maand ook weer eens naar
de film geweest. Er draaide
veel moois en de keuze viel
uiteindelijk op “The King’s
Speech”. Het is een prachtige
film over de stotterende
koning George VI van
Engeland die zijn volk bij het
uitbreken van WO II via de
radio een hart onder de riem
moet steken. Absoluut een
aanrader!

