
Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

November was weer een ouderwets-drukke maand, met natuurlijk onze verjaardagen, 
een bliksembezoekje van Bea aan Canada en onze eerste logees uit Nederland in het 

nieuwe huis. Je leest het weer allemaal in deze editie van onze maandelijkse 
nieuwsbrief.

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – november 2009



Verbouwing van onze slaapkamer
De slaapkamer beneden, grenzend aan de nieuwe 
badkamer, was voorlopig ons laatste grote verbou-
wingsproject. In ieder geval voor dit jaar 

Toilet vóór ...

en na

Slaapkamer nieuwe stijl

Nieuw plafond

Nieuwe vloer
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Renovatie van het toilet
Tegelijk met de badkamer 
beneden is ook het gastentoilet 
totaal-gerenoveerd door Kjell’s 
Varme & Bad. Ook hier zijn we 
erg tevreden over het resultaat 



De tuin en aangrenzend bos
Hoewel onze tuin achter erg ondiep is, grenst hij 
naadloos aan een mooi groot bos. En daar hebben 
we deze maand maar eens flink huis gehouden.
Behalve 3 groepen berkebomen hebben we ook 
stronkjes, opschot en zaailingen van allerlei soort 
verwijderd. Behalve extra stookhout levert ons dat 
volgend jaar hopelijk ook extra bosbessen op 

Het resultaat van onze klusarbeid…
Houtzagerij Flatåsen

De zaag in een
groepje berkebomen



Albert’s werk
Vreemd genoeg is het op het werk 
vaak lastig om toe te komen aan de 
dingen die je gepland hebt. Daarom 
besloot de HR-projektgroep waar 
Albert deel van uit maakt een 2-
daags werkseminar te houden in het 
‘Ørland Kysthotell’ in Brekstad, een 
plaatsje aan de andere kant van 
Trondheim fjord. Een tochtje van 
een uur met de ‘Kystekspressen’, 
een supersnelle katamaran.
In twee dagen tijd hebben we 
enorm veel werk verzet! Daarnaast 
was het natuurlijk ook erg gezellig  De kystekspressen op weg naar Brekstad

Uiteraard werd er ook gewerkt…

http://www.atlas.no/mini.aspx?mode=custadr&id=30170�
http://www.kysthotell.no/�


Bea’s werk
Ook Bea had een werkreisje deze maand. 
Sinds de zomer is ze lid van de Canadese 
Research Council en die hadden alle nieuwe 
leden naar Ottawa gehaald voor een 
introductiedag. De reis nam heel wat meer 
tijd in beslag dan de vergadering zelf! Maar 
het was gelukkig wel een hele nuttige 
vergadering, en het was leuk om de hele 
groep te ontmoeten waar ze de komende 3 
jaar honderden onderzoeksaanvragen mee 
gaat beoordelen.

Parlementsgebouwen in Ottawa

”The Sparks” – winkelstraat in Ottawa

Helaas strandde ze op de terugreis op het 
vliegveld van Montréal vanwege een klein 
gaatje in een van de vleugels van het vliegtuig. 
Gelukkig stuurde KLM een dag later een grote 
MD-11, zònder gaatjes 



Bezoek uit Nederland!
Deze maand hadden we ook de eerste 
logees in ons nieuwe huis: Cor & Annie 
(Bea’s ouders) en Marretje (Albert’s 
moeder). Geheel naar wens viel er een 
paar centimeter sneeuw zodat we heerlijk 
buiten konden spelen!

Feestelijk diner met Eleanor, Susan & Magne

Met zijn allen naar een klassiek TSO concert

Wandelingetje in de sneeuw

Sneeuwruimen

Ook in het donker kun 
je wandelen



En verder …
... vierden we onze verjaardagen deze 
maand. Na alle drukte van het afgelopen 
half jaar deden we dat rustig aan, met de 
opera Tosca op Albert’s verjaardag en een 
heerlijk ‘spa-avondje’ thuis op Bea’s 
verjaardag.

Vicotria Nava als Tosca
Afzien in ons bubbelbad

met een hapje en drankje

Ook zijn we weer eens naar de film 
geweest, “The informant”, van Steven 
Soderbergh met Matt Damon. Een 
goede en interessante film gebaseerd 
op een gigantische FBI miskleun.

Ochtendwandeling met 
Eleanor in Leiråsen, deel 
van onze ‘achtertuin’.
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