Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – juni 2012

Lieve familie en vrienden,
Juni was een heerlijke maand waarin we veel buiten waren,
bezoek hadden uit Nederland en de Verenigde Staten, en
natuurlijk was het ook de maand van Bea’s grote internationale
congres waar ze het afgelopen jaar zo druk mee is geweest.
Dit en meer lezen jullie weer in onze maandelijkse nieuwsbrief.
Liefs vanuit Flatåstoppen!

Albert & Beatrix.

Hanne
Deze maand waren we eindelijk weer eens op
bezoek bij Hanne en konden we met eigen ogen
bewonderen hoe groot Lotus is geworden.
Ondanks zijn afmetingen is het nog steeds een
erg leuke hond waar Albert graag mee stoeit 

Cathrine en Hanne spelen verstoppertje

Lotus weegt inmiddels bijna hetzelfde als Albert
Op de valreep van juni gingen we nog een keer
naar Hanne, dit keer voor het traditionele
zomer- en grilfeest dat zij en Cathrine gaven. Het
was een erg leuke avond waarin we heerlijk
gegeten hebben en eindelijk ook kennis konden
maken met haar andere vrienden.
Arvid maakt een rondje met de rode wijn

Hanne helemaal in haar element

Marrie en Ger
Half juni kwamen Marrie en
Ger een week op vakantie.
Albert had ook vrij genomen
en is een paar keer wezen
fietsen met Ger. Verder
hebben we genoten van
elkaars gezelschap op ons
terras en bij To rom og
kjøkken. Om Nederland te
zien verliezen van Duitsland
moesten we de stad in ….

Skål op een heerlijke zomeravond
met een grillfestijn op ons terras

Twee avonden heerlijk onderuit bij To
rom og kjøkken en ons laten verwennen
met heerlijk eten en drinken 

Tanden knarsen bij de
capriolen van Nederland
tegen Duitsland 

Albert en Ger zijn ook een dag fanatiek aan
de slag geweest met allerlei bouwklusjes
rond het huis
Viel het Ger een paar
jaar geleden nog flink
tegen om de bergjes
op en af te fietsen, de
klimmetjes gingen dit
keer fluitend 

Foto onderschrift

De heren fietsend
naar Skisuta, de
dames met de auto

Whitney
In verband met Bea’s congres
kwam ook Whitney, haar PhDstudent uit New York, een week
naar Noorwegen, en de eerste
paar dagen was ze bij ons. Ze
bracht mooi en warm weer mee,
dus we hebben beide avonden
buiten gezeten en kunnen
barbequen. En Albert vond
eindelijk een maatje om marsh
mallows mee te grillen 

Skål voor wederom
een paar avondjes
grillen op het terras
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Vorig jaar rond deze tijd had
Whitney de eerste planken van het
terras geschroefd, dit jaar kon ze er
ontspannen van genieten. Het was
ook een mooie gelegenheid om de
vuurkorf die we met de kerst van
Marrie en Ger hadden gekregen uit
te proberen. Hij werkte uitstekend
en hield muggen en knotten mooi
op een veilig afstandje.
Bijkletsen over onderzoek

The art of marsh
mallow grilling

Bea’s congres
Eindelijk was het dan zover! Na een jaar van
intensieve voorbereidingen konden Jorunn en
Bea deze maand 600 collega’s uit de hele wereld
verwelkomen in Trondheim voor het eerste
gezamenlijke congres van Posture, Gait &
Mental Function, in een flitsend nieuw hotel.

Bijna 400 posters op display in de hal
Vijf dagen lang werden er keynote
lectures, symposia, oral sessions en
poster sessions gepresenteerd. Het
verliep allemaal buitengewoon
gesmeerd en de dames en hun gasten
waren zeer tevreden!
Een van de vijf groepen die op de vrije
dinsdagmiddag de natuur rond Trondheim is
gaan verkennen, met lokale gidsen!

Vell blåst, zoals ze zo mooi zeggen in
het Noors. Oftewel: goed gedaan 

En verder…
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…deed Albert’s HR-team mee aan het
voetbal EK voor de medische faculteit.
Ze vertegenwoordigden Schotland en
namen dat heel serieus, en daarmee
wonnen ze de prijs voor de beste nietsportieve prestatie 

…kwam de buurman de houtklover even
uitlenen, zodat Albert zich door een
stapel boomstammen heen kon werken

…hadden we deze maand weer eens alle
seizoenen van het jaar. In het begin van de
maand viel er nog een beetje sneeuw, rond de
21e werd het rond middernacht niet meer
donker en scheen de zon nog tot aan bedtijd!

