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Lieve familie en vrienden, 
 

Juni is altijd een erg drukke maand op het werk. De studenten doen 
eind-examen, het congres seizoen begint, en veel dingen moeten nog 
‘even’ af voor de zomervakantie. Ook thuis valt er in juni van alles te 

doen, vooral in de tuin. Verder hebben we bezoek gehad uit 
Nederland en is Bea een week in Nederland geweest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Tuinieren 
Begin juni is het hier eindelijk zover: er kunnen 
nieuwe planten worden gekocht en buiten 
neergezet. 

Bij twee tuincentra flink ingeslagen 

After: een stuk netter en frisser  Before: dor, droog, niet om aan te zien 

De tuin voor, aan de kant van de 
straat, is ons al vanaf het begin 
een doorn in het oog: kurkdroog, 
dor en veel onkruid. Deze maand 
hebben we het aangepakt. Eerst 
de toplaag eraf, doek neer, en 
toen bastsnippers erover heen. 
Keurig is het nu  



Bea’s werk 
Juni is altijd een extra drukke maand op 
het werk.  Masterstudenten studeren 
af, wat veel last-minute leeswerk 
oplevert en  meerdere mondelinge 
examens. 

Bea’s praatje tijdens de workshop 

Juni is ook een druk 
congres-seizoen. Begin juni 
had Bea een tweedaagse 
workshop in Trondheim 
van het EU-project 
FARSEEING. Het was heel 
wat gependel tussen de 
examens op Dragvoll en de 
FARSEEING sessies op Øya! 

In juni was ook het grote Gait & 
Posture congres, vorig jaar in 
Trondheim, dit jaar in Japan. 
Ook dat bracht veel werk met 
zich mee. Abstracts beoordelen, 
presentaties voorbereiden, en 
posters maken van al het 
lopende onderzoek. 



Naar Nederland 
Japan ging echter op het laatste moment niet door voor Bea. 
In plaats daarvan ging ze een week naar Nederland om 
afscheid te nemen van haar peetoom, ome Adriaan, en tijd 
door te brengen met haar familie. 

BBQ in Gemert 

1932 - 2013 

Concert van Annie’s koor ’Kunst & Vermaak’ 

Een dagje door 
de Peel gefietst 
met ons mam. 



Bezoek uit Nederland 
Terwijl Bea in Nederland was, had Albert bezoek uit Nederland: 
zijn moeder Marretje en haar vrienden Mieneke en Bert. 

Een elandkalf 

Lunch bij Jonsvatnet 

Met de pont naar Fosen 



Marretje bij 
Leirsjøen 

Met vereende krachten worden de 
orchideeën omgepot 

Foto onderschrift 

Mieneke en Bert bij de ’lørdagsgodteri’ 

Marretje in het mijnwerkerstadje Røros 



En verder... 
... is er eigenlijk weinig tijd geweest voor andere dingen. 
Wel zijn we een heel gezellige avond met onze vrienden 
Menno & Ingrid naar de opera geweest in het Ringve 
muziekmuseum. Dido & Aeneas van Henry Purcell werd 
opgevoerd. Prachtig! 

Opgedoft naar Ringve 

Dido, haar zus Belinda en Aeneas 

Wachten in het zonnetje ... 
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