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Lieve familie en vrienden, 
 

December 2014 was een ”internationale” maand met activiteiten in Noorwegen,  
Nederland en Frankrijk. En uiteraard volgden we ook de festiviteiten in  

Stockholm rond de uitdeling van de Nobelprijs aan onze collega’s. 
 

Liefs uit Noorwegen,  
Albert & Beatrix 



Wintertur rond Skjellbreia 
Ook in december hadden we 
weer een paar heerlijke zonnige 
dagen. En de dagen zijn dan 
misschien wel kort, maar het 
licht is vaak des te mooier. 

«Ut på tur, aldri sur» oftewel, heerlijk om buiten te zijn 



Partytime! 
Op 10 december kregen onze collega’s 
Edvard en May-Britt Moser in Stockholm 
de Nobelprijs uit handen van de Zweedse 
koning. Samen met honderden collega’s 
van NTNU volgden we dit live mee vanuit 
Dokkhuset in Trondheim, waar NTNU een 
groots feest organiseerde. 

Pracht en praal tijdens de uitreiking (foto: rbtnett.no) Cava en een medaille voor iedereen 

Muzikale omlijsting door Pelbo en Trondheim Solistene 



Julebordsesong 
In december was het ook weer tijd voor 
meerdere kerstdiners. Bea’s group GeMS 
ging met zijn allen curlen (wat nog leuk 
bleek te zijn ook!), en een dag later waren 
we samen op het kerstfeest van onze 
fakulteit DMF. Hierbij wat impressies. 

Teamgenoten Randi 
en Børge in actie 

Ook Tom Ivar en Jorunn van de 
tegenpartij doen hun best 

Het traditionele DMF kerstfeest: 
borrel, buffet, muziek, zang, dans 



Woerden en Merselo 
Vlak voor de kerst waren we een aantal dagen bij 
Bea’s broer in Woerden en met zijn allen in het 
‘Droomboerderijtje’ van Anton & Diana in Merselo.  



Kerst in Nederland 
Ook dit jaar vierden we de kerstdagen 
samen met onze familie in Nederland. 

Omasoep 

Boerenkool 

Spelletje 

Witte kerst 



Winterstemming 
We hebben deze maand al meer 
sneeuw gehad dan vorig jaar in 
een hele winter. Dat levert 
natuurlijk leuke plaatjes op, zowel 
in de stad als rond ons huis  
 



Oud en nieuw in Frankrijk 
De week rond oud-op-nieuw hadden 
we heerlijk een weekje vakantie in Nice! 

Het achterland van Nice 

Antibes 

Nice verkennen op de Segway 

Promenade des Anglais 



Nice 
We hebben de vakantieweek heerlijk 
gebruikt voor relaxen op het strand, 
lekker eten en drinken, beetje shoppen, 
en rondkijken in Nice en Antibes. 

Uitzicht vanuit ons appartement 



En verder … 

… kreeg Albert 
met de kerst een 
“januarikalender”
van zijn team 

… was Beatrix deze maand plaatsvervangend 
decaan bij de Medische fakulteit, tijdens de 
promotie van een AiO uit de groep GeMS 

… had Beatrix een gezellig 
uitje met collega en studenten 
van de PCA-groep 

… deed de KLM 
ook aan kerst in 

het vliegtuig naar 
Amsterdam 
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