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Lieve familie en vrienden, 
 

Dit is alweer de 100e editie van onze nieuwsbrief! Maandelijks geeft 
deze een kijkje in ons leven op Flatåstoppen en in Noorwegen, en de 

activiteiten die we hier - en op andere plaatsen - ondernemen. 
 

En we blijven er voorlopig nog mee doorgaan! 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Adventstijd 
Beatrix werd deze maand verrast met een 
heuse adventskalender; 24 dagen lang 
iedere dag een klein cadeautje  



Sinterklaas 
Met Sinterklaas waren we voor een kort 
bezoek in Nederland, zodat we voor het eerst 
sinds jaren (en de eerste keer samen!) weer 
eens aan deze oer-Hollandse traditie mee 
konden doen. Hoewel het eigenlijk een feest 
is voor de kinderen, gingen ook wij bepaald 
niet met lege handen terug naar Noorwegen! 
Dank u, Sinterklaasje  

Nagenieten met patat, frikandel en kroketten 
 



Winter! 
Hoewel het nog steeds veel te warm is voor de tijd van 
het jaar, hadden we deze maand eindelijk ook een paar 
keer serieuze sneeuw. Heerlijk voor een wandeling, 
maar helaas nog te weinig om echt te kunnen skiën  
Deze donkere tijd van het jaar leverde wel een paar 
hele mooie zonsopgangen op! 

Als een kind zo blij met de sneeuw  



Kerst in Nederland 
Traditiegetrouw hebben we de kerstdagen ook 
dit jaar in Nederland doorgebracht. Een mooie 
gelegenheid voor het bezoeken van vrienden en 
familie, en een kort bezoek aan Rotterdam   

Markthal Rotterdam 

Zonsondergang in Brouwershaven 

Onverwachte ontmoeting op Schiphol 



Diner op Steinan 
Onze vrienden Menno & Ingrid in Trondheim gaan 
verhuizen, van hun huis naar een flat. Om afscheid 
te nemen van hun huis, organiseerden zij een 
dinertje thuis. Menno heeft zichzelf helemaal 
overtroffen met een 9 ½ -gangen maaltijd! 



Op het werk 
Deze maand werd de permanente  
“Nobel expositie” geopend bij de 
Medische faculteit. In de tentoonstelling 
zijn de Nobel medailles en diploma’s te 
zien, en uiteraard de fameuze jurk die 
May-Britt Moser aanhad tijdens het 
galafeest vorig jaar. 

December is altijd de maand 
van de traditionele 
kerstmaaltijden, in het Noors 
“julebord”. Een van deze 
gelegenheden was met de 
voltallige administratie van de 
Medische faculteit. 

Albert’s team heeft de gewoonte om een kerst- 
kadootje voor hem te kopen. Dit jaar werd hij 

verrast met maar liefst 11 sneeuwmannetjes met 
verlichting, die de laatste dag op het werk voor 

de vakantie  op hem stonden te wachten  

Bea zit wederom in het organisatie-team 
van een groot internationaal congres dat in 
2017 naar Trondheim komt, ESMAC.  
Dat kost een berg voorbereiding. 



Bezoek uit Nederland 
Bea’s neefje Yoeri kwam na de kerst met 
ons mee terug naar Noorwegen om hier 
een weekje in de sneeuw te spelen. Hij 
vond het geweldig  
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En verder… 
… is Albert lid geworden van het “Norsk Malt 
Whisky Lag”, een club voor liefhebbers van 
single malt whiskey. Elke maand wordt er een 
avond georganiseerd waar het proeven van 
goede whisky centraal staat  

… is het nu officieel: we reizen (te) veel. 
Ook Albert heeft nu het “gold-level” 
bereikt bij de Flying Blue van KLM. 

… heeft veel reizen 
nog meer voordelen, 
vooral als je steeds 
een auto huurt bij 
hetzelfde bedrijf  
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