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Lieve familie en vrienden,
De maand begon met een paar heerlijke vakantiedagen in
Ierland waarin we vooral de zuid-west kant ‘deden’.
Met 10 graden voelde het daar bijna zomer 
Op het werk was het ouderwets druk. Albert was een dagje in
Ålesund, en Bea had een collega uit Duitsland op bezoek.
En op de valreep van de maand werd het opeens weer echt winter,
zodat we ook weer even heerlijk konden langlaufen.
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Zuidwest kust van Ierland
De maand begon uitstekend met een paar
dagen vakantie in Ierland. Vanuit Limerick,
waar we januari eindigden, reden we eerst
naar Dingle waar we de kustweg Slea
Head Drive reden. Prachtig!

Conor Pass, eigenlijk maar net
breed genoeg voor 1 auto

Killarney
Daarna reden we door naar Killarney
en het eerwaardige Killarney Park
Hotel waar we een avond en nacht
door brachten in oud-Engelse grandeur.
We voelden ons helemaal
‘Mylord & Mylady’ 

Uiteraard zagen we overal (ruïnes van)
kastelen, zoals deze, Ross Castle
Het prachtige Killarney National Park

Ook hier hele smalle weggetjes

The Cliff House Hotel
De volgende dag reden we verder naar
Ardmore waar we een kamer hadden
geboekt in een hotel gebouwd op de
klippen van de Keltische Zee, èn een
tafel in hun Michelin restaurant The
House. Beiden in 1 woord samen te
vatten: fantastisch!

The Cliff House Hotel

Room with a view

Uiteraard bezochten we ook de ”pool”

Ontbijt in ”The House”

Dublin
Na een heerlijk ontbijt in The House restaurant
reden we weer terug naar Dublin. Daar regende
het helaas, dus onze laatste dag in Ierland
brachten we door in het Irish Whiskey Musem
en Ierlands oudste pub, the Brazen Head pub.
Er zijn slechtere dingen in het leven 

Bottoms up for the Brazen Head Pub
De volgende dag in een mooi zonnetje Ierland
achtergelaten. We hope to be back!

Winter!
Ondanks dat we een op-en-af
winter hebben qua sneeuw,
werden we het laatste weekend
verrast met perfecte ‘skiføre’.
Daar hebben we uiteraard
volop van genoten en heerlijk
gespeeld in onze achtertuin,
Bymarka.

Langlaufen van deur…

…via het bos…

… tot deur

En verder...
... had Bea een Duitse collega een weekje op
bezoek om ons EEG analyses te leren, oftewel,
het analyseren van hersenaktiviteit. Spannend!

Foto onderschrift

Helen, Phillipp en Tim werken op 5
computers tegelijk met de hersendata

... waren onze Nederlandse vrienden uit Berlijn,
Boukje en Otto, een avond op bezoek. Altijd
bere-gezellig, zeker als Albert iets uit
zijn whisky verzameling aanbiedt 

... waren we ook weer
regelmatig te vinden
in ‘ons’ restaurant
To rom og kjøkken

... hadden we regelmatig bezoek
van onze viervoetige buren

