
Maandelijkse nieuwsbrief 
vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

April was een drukke maar bijzondere maand. We gingen van 
hartje winter naar (een paar dagen) zomer, Bea maakte in de loop 

van de maand maar liefst 80 overuren op het werk, en Albert kreeg 
een spetterende nieuwe baan aangeboden. Die hij dan ook met 

veel enthousiasme accepteerde 

Je leest het weer allemaal in onze maandelijkse nieuwsbrief. 
Veel kijk- en leesplezier!

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Voorjaar!
Begin april viel er nog zeker 20 cm sneeuw hier 
op Flatåstoppen, maar de tweede helft van de 
maand sloeg het weer helemaal om en werd het 
hartstikke warm. Het duurde even voor alle 
sneeuw verdwenen was, maar dat weerhield ons 
niet om heerlijk buiten te zitten . En ook de 
eerste hvitveis kwam weer boven de grond.



Bea’s werk
Beatrix had deze maand maar liefst 3 
deadlines voor EU onderzoeks-
aanvragen. Eén aanvraag per semester 
is normaler, àls men de EU al probeert. 
Dat was dus de hele maand 7 dagen per 
week lange dagen maken. Het gaat over 
groot geld, dus 1 gelukte aanvraag is 
genoeg voor een paar jaar werk. Nu 
maar duimen dat iets er door komt 



Smullen maar
Eén van onze grootste hobbies is lekker eten en 
hoe druk we het ook hebben, we vinden altijd wel 
ergens een gaatje om ons in een restaurant 
heerlijk te laten verwennen. Albert was deze 
maand weer eens bij een Chaine avond, en samen 
met goede buren waren we voor het eerst in Bula, 
het nieuwe en erg goede restaurant van hun zoon.

Een van de vele 
gerechtjes
tijdens de 

Chaine avond

Voor Menno & Ingrid kookten we een keer Indiaas

Dit is het 
normale 
formaat

van ‘n fles 
champagne

Kokkerellen
aan tafel bij

Bula



Cultuur
Ook op cultuur gebied viel er weer 
veel te genieten in April.

We hadden iedere donderdag een concert van 
TSO, één van de avonden gecombineerd met 
de dansvoorstelling Again. Prachtig!

Met Menno & Ingrid zagen we de opera 
Die Zauberflöte van Mozart in Stjørdal. 
Imponerend goed 

Genieten van die Königin der Nacht



Albert’s werk
Albert had in Maart voor een baan als “HR- en 
Innovatiemanager” gesolliceerd bij de gemeente 
Stjørdal, iets ten noorden van Trondheim. Na een 
intensieve ronde met interviews en testen kreeg hij 
eind April te horen dat hij aangenomen is! In zijn 
nieuwe baan krijgt hij de eindverantwoordelijkheid 
voor 4 verschillende afdelingen, en daarnaast voor 
organisatieontwikkeling, digitalisering en innovatie 
voor alle diensten binnen de gemeente.

Albert’s nieuwe baas (de gemeentesecretaris) 
was ook blij dat het arbeidskontrakt getekend
was, en legde dit bericht uit op Facebook

De locale krant maakte er zelfs een
nieuwsitem van, compleet met interview

Flatåsen

Gemeente
Stjørdal



Walking dinner
Traditiegetrouw hebben we ook dit jaar 
weer een “walking dinner” georganiseerd 
in de wijk: 8 paren, 4 adressen, 4 gangen 
Zoals ieder jaar een erg geslaagde avond!



Revalidatie
Albert is druk in de weer met de revalidatie voor zijn knie. 
Bijna elke dag traint hij bij Trondheim Idrettsklinikk, waar hij 
ook fysiotherapie krijgt. We merken duidelijk verbetering!

Beatrix is inmiddels met een eigen 
oefenprogramma begonnen, ook onder 
begeleiding van een fysiotherapeut 
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