
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – januari 2012 

We begonnen het nieuwe jaar in Nederland bij familie en 
vrienden. Eenmaal terug in Noorwegen was er naast ons 

werk uiteraard ook tijd voor langlaufen en kultuur. 

Groeten vanaf Flatåstoppen! 
 

Albert & Beatrix 



Kerst 2011 
De kerst- en nieuwjaarsdagen hebben we 
gewoonte getrouw in Nederland 
doorgebracht. Dit keer hebben we een hele 
tournee gemaakt door het land om zoveel 
mogelijk familie en vrienden te bezoeken. Best 
wel drukjes, maar ook erg gezellig  



Winter 
En natuurlijk hebben we heerlijk gelanglaufd deze maand  



Zürich, Zwitserland 
Ieder jaar in januari heeft Bea een 
onderzoeksbijeenkomst van Mobex, 
“mobility & exercise in the elderly”. Dit 
jaar was het in Zürich, en Albert ging 
mee voor de gezelligheid. Zürich bleek 
een prachtige (maar kleine) stad te 
zijn, mooi gelegen aan de Zürichsee en 
de voet van de Alpen. 

De Mobex group 



Aurora Borealis 
Deze maand was er  
een zeer heftige 
zonnestorm, waardoor 
Albert eindelijk het 
Noorderlicht heeft 
kunnen zien en 
fotograferen, gewoon 
vanaf onze eigen zolder! 
Hij was zwaar onder de 
indruk en praatte er nog 
dagen over. Bea was 
helaas net die paar 
dagen weg, dus die 
heeft het nog tegoed! 



Bologna, Italië 
Bea had deze maand de kick-off meeting van 
het EU-project waar ze deel van uit maakt, 
FARSEEING. Dat was dus weer twee dagen in 
het vliegtuig voor 2 dagen vergaderen. Maar 
het was wel een hele goede bijeenkomst 
waarin veel geregeld en afgesproken is.  
En heel gezellig, natuurlijk  

Jorunn, WP leader namens NTNU 

Uitzicht over het Modern Art Museum vanuit de vergaderzaal 

Een zeer tevreden Lorenzo, 
coordinator van het geheel 

Fantastisch uitzicht over de Appenijnen 
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En verder... 
... was Albert 2 dagen in het Skiferhotel, Oppdal, 
voor het jaarlijkse NTNU leiderseminar. 

Plamena Mangova 

Rektor Torbjørn Digernes aan het woord 

... hadden we deze maand meerdere TSO 
concerten: een geweldige avond met de pianiste 
Plamena Mangova die zwaar imponeerde, en een 
erg mooie uitvoering van Fauré’s requiem. 

... zijn we ook weer naar de film geweest: Kuifje 
in 3D en de nieuwste Mission Impossible. 
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