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Lieve familie en vrienden,
Mei stond in het teken van de Noorse nationale feestdag, bezoek uit Nederland,
een gouden bruiloft en een kersverse bruiloft. Kortom, een echte feestmaand.

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Bezoek uit Nederland
Albert’s moeder Marretje en
haar vriendin Dini kwamen 10
dagen bij ons logeren.

Het waren leuke dagen,
met veel wandelen, in de
tuin werken, en iedere
dag gezellig samen eten.

17.mai
Een unieke gebeurtenis voor ons bezoek uit
Nederland en Amerika was de viering van de
nationale feestdag, 17. mai. Op ons paasbest
zijn we de stad ingetrokken om van de
kinder- en volksoptochten te genieten. Bij
deze een impressie 

Albert, Marretje, Whitney, Dini

De kung fu vereniging

De snorren- en baardenclub

Weekendje Ardennen
Ter gelegenheid van de gouden bruiloft
van Bea’s ouders, zijn we met zijn allen
een weekendje naar de Ardennen
geweest. Daar hebben we heerlijk
gewandeld, rondgekeken bij de ruïnes
van kasteel Franchimont in Theux en de
watervallen van Coo, gespeeld in
Plopsa land en lekker gebarbecued bij
‘onze’ boerderij 

Ons boerderijtje in Vielsalm

BBQ-en in de oude schuur

Het gouden stel

Groot familiefeest
op de Kokse Hoeve
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Noors-Nederlandse bruiloft
Terug in Noorwegen mochten we gelijk weer
een hele dag feest vieren. Onze vrienden, en
Bea’s collega’s, Gertjan & Jannicke trouwden
op ‘Jonsborg’, een prachtige locatie aan het
meer ‘Jonsvannet’. Het paar had het meeste
van te voren al geregeld, maar op de grote dag
mochten wij ceremoniemeesters spelen.

Uitzicht over Jonsvannet vanaf het terras

En verder...
... gaat Bea het extreem druk krijgen het
komende jaar. Niet alleen is ze deel van een
groot EU-project, FARSEEING, ze is ook medeorganisator van een groot internationaal
congres volgend jaar juni.

... is Albert 2 keer naar Oslo geweest voor een
vergadering en een congres. Hij mocht
overnachten in het eerwaardige Grand Hotel!

Bea en Whitney bij Fossbekken in Bymarka
... heeft Bea haar PhD-student uit New York,
Whitney G. Cole, twee maanden op bezoek
om te werken aan gezamenlijke
onderzoeksprojecten.
... bestaat Bewegingswetenschappen
10 jaar in Trondheim, wat we groots
gevierd hebben 
De openingstoespraak van de rektor

