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Lieve familie en vrienden,

Ook in augustus bleef het mooi zomerweer, hoewel er gelukkig wel 
wat regen begon te vallen in heel Noorwegen. Albert begon vol 

enthousiasme aan zijn nieuwe baan in de gemeente Stjørdal, en ook 
Bea ging weer aan het werk. Ons nieuwe favoriete restaurant 

“Spontan Vinbar” vierde zijn 1-jarig jubileum, en de Noorse Chaîne
des Rotisseurs haar 50ste. Dat was dus weer smullen geblazen 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Albert’s nieuwe baan
Albert begon op 1 augustus in zijn nieuwe 
baan als “HR- & Innovatiemanager” bij de 
gemeente Stjørdal. Hier geeft hij leiding aan 
de afdelingen HR, IT en Communicatie. De 
functie is nieuw opgericht en Albert heeft 
alle ruimte om de functie te vormen. Tot nu 
toe heeft hij het erg naar zijn zin met nieuwe 
collega’s en nieuwe uitdagingen.

Nieuwe wegwijzers in het gemeentehuis

Albert in zijn nieuwe kantoor

Het gemeentehuis in Stjørdal



Op Bea’s werk
Hoewel Bea het grootste gedeelte van augustus eigenlijk 
nog vakantie had, is ze tegelijk met Albert op 1 augustus 
weer begonnen. Er was tenslotte meer dan genoeg te 
doen op het werk.

Half augustus kwamen de studenten terug van hun zomervakantie en konden we 120 nieuwe 
bachelor- en 27 nieuwe masterstudenten welkom heten bij bewegingswetenschappen.

Bea was deze maand vooral 
erg druk met een grote EU-

aanvraag die, als enige, door is 
naar de tweede ronde. Erg 

grote kans op succes dus. Het 
gaat om ruim 25 miljoen Euro, 

dus daar mag ook wel hard 
voor gewerkt worden 

320 pagina’s !!!

En nog meer nieuws van het 
EU-front: twee EU-adviseurs 

van Europa’s oudste 
universiteit, de Universiteit 
van Bologna, kwamen op 

bezoek om onze 
samenwerking uit te breiden.



Smoking en gala-jurk
voor het Grand Diner

De deelnemers uit Trøndelag bij de welkomsborrel

Dit jaar viert de 
Noorse Chaîne haar 

50-jarig jubileum, dus 
alles was extra 

feestelijk

Grand Chapitre, Sandefjord
Het jaarlijkse hoogtepunt van onze Chaîne-club is 
het Grand Chapitre, dit jaar in Sandefjord in het 
zuiden van Noorwegen. Altijd een leuk, lekker en 
uiterst ceremonieel weekend. 



Spontan Vinbar 1 jaar
Vorige zomer begonnen 3 van onze favoriete 
sommeliers en koks, allemaal dik onder de 30, 
een eigen wijnbar met restaurant. ‘Spontan’ 
werd snel onze nieuwe favoriete ‘hang out’, en 
toen ze deze maand hun eerste jubileum 
vierden waren wij uiteraard van de partij.

De jongelui nemen
langzaamaan de bar over



... begon deze maand het nieuwe seizoen van 
het Trondheim Symfonie Orkest, krachtig 
geopend met Mahler’s vijfde symfonie ...

TSO’s dirigent Han-na Cheng

... hadden we deze maand opeens
regelmatig een haasje in de tuin ...

En verder...
... was deze 
maand ook 

weer het 
jaarlijkse 

bierbrouwerij 
festival ...

... paddenstoelen uit eigen tuin ...
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