Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – februari 2012

Februari is traditioneel gezien de wintermaand in Noorwegen.
Ook dit jaar is er veel sneeuw gevallen, vooral in de eerste twee weken, dus
dat droeg prima bij aan een aantal mooie langlauftochten.
Daarnaast zijn we actief geweest op cultureel en culinair gebied en
is er veel gebeurd op het werk, zowel bij Beatrix als bij Albert.
Deze nieuwsbrief geeft een blik op wat we allemaal gedaan hebben.
We wensen jullie veel lees- en kijkplezier!
Groeten vanaf Flatåstoppen,
Albert & Beatrix.
Op weg naar Vintervatnet

Sneeuw, sneeuw, sneeuw
Temperaturen rond het vriespunt zorgden deze maand
voor veel neerslag, en de eerste helft van de maand
kwam dat voornamelijk als sneeuw. Dat betekende dus
eindeloos vaak de oprit schoon scheppen. Schuiven
gaat namelijk niet als er veel sneeuw is gevallen 

Jippie, weer 25 centimeter
Het begin van de oprit vanaf de weg
De oprit wordt momenteel vooral
sneeuw-vrij gehouden door Albert.
Dat is geen luiheid van Bea. Maar de
sneeuw lag op een gegeven moment
meer dan 2 m hoog langs de oprit, en
zo hoog krijgt zij het niet meer
opgegooid. Albert blijft roepen dat
het goede training is en dat hij nog
geen sneeuw-frees nodig heeft 
Zo hoog lag het dus 

Op het laatst zag je bijna
niks meer van ons huis
vanaf de weg, en konden
we vanuit de keuken bijna
niet meer naar buiten
kijken. Helaas ging het
daarna vreselijk dooien en
hadden we twee weken
met regen. Dan verdwijnt
de sneeuw akelig snel...

Smørekurs deel 1
Albert is inmiddels een expert in skies waxen.
Dat is overigens nog niet zo simpel...

1. Oude waxlagen verwijderen
2. Skies schoonmaken

3. Skies licht opschuren

4. Skies polijsten

• Stap 5-6-7
driemaal
herhalen
• Stap 5 en 8
nog tweemaal
herhalen
5. Glijvlakken waxen
7. Overtollige wax verwijderen

6. Wax instrijken
8. Wax uitwrijven

Smørekurs deel 2
Dat waren de glijvlakken aan de twee uiteindes
van de skies. Ook het midden gedeelte, de
gripzone, krijgt meerdere lagen wax.

Albert helemaal in zijn element
1. Gripwax aanbrengen

3. Overtollige wax verwijderen

2. Wax op de gripzone instrijken

Stappen 1 tot 3 worden driemaal gedaan.
Stap 4 wordt twee keer gedaan. Zo krijgen
wij in totaal 5 lagen grip-wax. Maar de
professionals leggen er wel 8 lagen op!
Voor elke temperatuur en sneeuw de juiste wax

4. Nieuwe laag wax aanbrengen en uitsmeren

Tips van de wax-wijzer

En dan maar skiën
De meeste weekenden hadden we
mazzel met het weer en de
sneeuw, en konden we er heerlijk
op uit. Langlaufen doen we nog
steeds vanaf de voordeur 

Pauze bij Grønlia

Bospaadje bij Stykket

Onderweg moet er
af en toe opnieuw
gewaxt worden,
daarna gaat het
weer gesmeerd 

Bea in volle vaart
rond Skjellbreia

In het nieuws
Bea is helemaal ontdekt door de Noorse pers.
Ook deze maand was ze weer regelmatig te
vinden in de krant, en ze heeft zelfs mee
gewerkt aan een populair-wetenschappelijk
programma op de nationale tv!
Hier kan je het programma zien:
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/297202/

Een flink artikkel in Adresseavisen

Op tv

Professor op stijgijzers

Een bijzondere dag
Jens Stoltenberg, de Noorse
premier, opende op 28 februari
het “Norwegian Brain Center”
bij de Medische Fakulteit van
NTNU. Een bijzondere dag voor
de fakulteit en voor Edvard en
May Britt Moser, die het
centrum leiden. Na de opening
en de rondleiding nam de
premier ook uitgebreid de tijd
om met iedereen te praten 
Een extra hersencel voor
de minister-president 

Geen lintje doorknippen, maar een verbinding maken…
Een inspirerende lezing…
Onderonsje tussen Albert en Jens

Een bijzonder concert
Bea had het in de USA al eens mee
mogen maken: een live uitvoering van
Carl Orff’s verpletterende Carmina
Burana. Onder de bezielende leiding
van Krzysztof Urbanski en versterkt met
de beste koren uit de regio werd het
ons beste TSO concert. We hebben nog
dagenlang naar de muziek geluisterd en
Bea heeft zelfs overwogen om zich toch
maar eens aan te melden bij een koor...
Krzysztof Urbanski

De pauken zelfs
stuk geslagen

Drukjes op het podium

En verder...
... begonnen we de maand erg goed met
een mat og vinkveld bij Lille. Dit keer
proefden we de Italiaanse wijnen van
Planeta, gepresenteerd door de verkoop
manager van Planeta zelf. Vooral haar
advies dat een bepaalde fles wijn vooral
geschikt was voor ‘the daily drinking’
zorgde voor veel hilariteit in dit land 
... zijn we ook weer een paar keer
naar de film geweest: Sherlock
Holmes II, Start wars I, en Tinker
taylor soldier spy. Vooral de laatste
kunnen we van harte aanraden!

... sloten we de maand erg goed
af met een Winemaker’s dinner
bij To rom og kjøkken, een van
onze favoriete restaurants in de
stad. We kregen bijzondere
wijnen te proeven van de familie
Castéja, geserveerd met een
voortreffelijk 5-gangen menu.

