
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – november 2012 

Lieve familie en vrienden, 
 

November was een volle maand, 
zowel op het werk als privé.  

We begonnen de maand in Finland 
en eindigden in Nederland. 
Tussendoor genoten we in 

Noorwegen volop van het leven  
 

Liefs vanaf Flatåstoppen! 



Finland - Jyväskylä 
Bea was deze maand uitgenodigd om 
een lezing te geven op een congres in 
Jyväskylä, Finland. Ze is daar al vaker 
geweest en dit keer ging Albert mee. 
Het congres was erg goed en Bea’s 
presentatie ging gesmeerd. Verder zijn 
we door de organisatie ongelofelijk in 
de watten gelegd. En de volgende 
uitnodiging is ook al weer binnen  

Campus ontworpen door Alvar Aalto 

Bea met Jarmo Liukkonen in 
viking-restaurant Harald 

http://www.icepa.fi/background.htm�


Finland - Helsinki 
Na het congres reisden we met de trein naar 
Helsinki voor een paar dagen sight-seeing. We 
hadden een erg leuk hotel in het Art District, 
Glo Hotel Art. We hebben op ons gemak de 
stad bekeken, lekker geshopt, heerlijk 
gegeten, en genoten van het goede leven.  

Helsinki Kathedraal 

Glo Hotel Art 

Haven vanaf Pohjoisranta 

Foto onderschrift 



Albert’s verjaardag 
We vierden Albert’s verjaardag in Helsinki. We begonnen heel 
feestelijk met een champagne-ontbijt, met complimenten van het 
hotel. ‘s Middags genoten we van een uitgebreide lunch in 
restaurant Kappeli. Het diner was niet helemaal in stijl: koffie met 
een chocolaatje in het vliegtuig, met complimenten van de SAS. 

http://www.kappeli.fi/index.php?id=66�


Bea’s verjaardag 
Deze maand was ook Bea jarig, en dat vierden we 
in ons favoriete restaurant, To rom og kjøkken. 
Hoewel Albert een 3-gangen menu had besteld, 
serveerden ze ons een feestelijk 5-gangen diner  

Kaasplankje 

Bospaddestoelensoepje 

Bea’s favoriet: St. Jacobsschelp 

Eh ... toetje  



Manchester 
Deze maand moest Bea ook een paar dagen naar Manchester, 
Engeland, ivm het EU-project FARSEEING waar ze in mee- 
draait. Na een lange dag discussiëren werden we getrakteerd 
op een ‘Taster dinner’ in Rose Garden, bestaande uit 6 kleine 
gerechten met bijpassende Portugese wijnen. Heerlijk! 

Queenie scallops 

Chocolate truffles 

Loin of hare & nuggets 

Amuse bouche 

Pork filet & black pudding 

Cheese board Ons hotel, Chancellors 



Cor & Annie 

Simon & Ingrid 
Tjeerd & Caroline 

Carla & Gerben 

Gertrude & Wim 

Bert & Marretje 

Monique & Pieter 

Nederland 
Aan het eind van de maand waren we een hele 
week in Nederland. Dat gaf ons mooi de tijd om 
van hot naar haar te reizen, van vrienden naar 
familie, naar vrienden, en weer naar familie. Alles 
bij elkaar reden we heel wat kilometers en 
hadden een hele fijne week. 

Annie 



Heerlijke lasagne bij Carla & Gerben 

Chinezen met Bea’s ouders 

Dagje Madurodam en erwtensoep 
voor het 35-jarige huwelijk van 

Gertrude & Wim 

Dagje shoppen en nostalgie in Rotterdam 

Taartjes eten op 
Annie’s verjaardag 



En verder ... 
... had het instituut van Bea 26 
Nederlandse studenten op bezoek 
die een kijkje kwamen nemen bij 
Bewegingswetenschappen in 
Noorwegen. Ze kregen een 
rondleiding, woonden een college 
bij, en deden de ‘typische’ 
studentendingen in Trondheim. 

Rondleiding in het bewegingslab 

... was Albert weer een paar dagen 
in Tønsberg onder Oslo voor het 

jaarlijkse congres van HR Norge ... 

... zijn we ook weer met het huis bezig 
geweest. De oude buitenzonwering rondom 

het huis hebben we weggehaald, en in de 
keuken hingen we stoffen lamellen op ... 

... is dit Bea’s idee van de oprit 
toegankelijk maken als Albert 

een paar dagen weg is ... 



En verder... 
... hadden we ook weer een 
‘Spis lytt lev’ avond: Eerst een 
diner in To rom og kjøkken, 
opgeluisterd door Lars Sitter 
van het TSO die ons vertelde 
over de Bolero van Ravel. En 
daarna dus het TSO concert. 

Krzysztof Urbański 

Lars Sitter 

Wat het concert extra bijzonder 
maakte was dat het orkest de 
Bolero zonder dirigent speelde! 
Krzysztof zat in het publiek en 
Lars, de slagwerker, hield het 
orkest op het juiste tempo  

... is november de maand waarin mannen over de 
hele wereld hun snor laten staan om de aandacht te 
vestigen op gezondheidsproblemen van mannen, 
speciaal prostaatkanker. Ook Albert deed mee en 
werd stevig gesponsord door familie, vrienden, en 
familie van vrienden. Bij deze: allemaal van harte 
bedankt voor jullie gulle bijdrage! 
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