Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – november 2013

Lieve familie en vrienden,
November was een echte feestmaand. We werden allebei 50 wat met veel
verrassingen gepaard ging. Verder zijn we allebei veel op reis geweest voor
ons werk, was er weer veel mooie muziek, en is de winter begonnen.
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

50 worden bij NTNU
Deze maand zijn we samen 100 geworden!
Onze collega’s bij NTNU hebben de gelegenheid
aangegrepen om…

… dit groots aan te kondigen

…taart te eten en toespraken te houden

…ons flink in de bloemetjes te zetten

Grote verrassing uit Nederland
Tot Beatrix’ grote verrassing
stond op vrijdag 8. november ‘s
avonds laat opeens een groot
deel van haar familie op de stoep.
Cor, Annie, Maartien, Jan, Karin
en Diny hadden stiekem een reis
naar Trondheim geboekt om
Beatrix haar verjaardag extra
feestelijk te maken .

We hebben heerlijk genoten van
en met ons ons bezoek, zowel
thuis, als in de stad, als in de
natuur!

November konferansemaand
Albert was deze maand naar “Personalforum
2013”, het jaarlijkse congres van HR Norge in
Tønsberg, zuid Noorwegen. Het thema was
“out of the box-thinking”, maar we waren al
snel aan het discussiëren of er eigenlijk wel
een box bestaat…
Kortom: interessante lezingen van vooral
buitenlandse gasten, en natuurlijk afsluiting
met een feestavond 

Nomofobia???

Penthouse Playboys op de feestavond
Aan het eind van november is Albert met zijn hele HR-team (18
personen) naar Bårdshaug in Orkanger geweest. Daar hebben ze
een seminar gehad over teamrollen en de toekomst van de HRafdeling bij de Medische fakulteit. Uiteraard hoort daar in deze tijd
van het jaar ook een beter diner bij 

Winter has come!
November bracht ons veel weer: zowel storm
als de eerste echte sneeuw. Altijd leuk voor
een paar mooie plaatjes 

Niet minder dan drie zware
stormen trokken in november
over Trøndelag en Trondheim!
Twee daarvan waren op
orkaankracht.

New York, New York
Beatrix was deze maand een kleine
week in New York voor de promotie van
Whitney Cole, een PhD-student die ze
daar begeleid heeft samen met Karen
Adolph, een goede collega en vriendin.

Bea’s uitzicht vanuit het appartement van
Karen op Washington Square in Manhattan

Wat is een feestje
zonder lekker eten?
In dit geval een
maaltijd in een
Koreaans restaurant
Whitney Cole
Het is duidelijk nog geen winter in New York

En verder…
… hebben we een andere auto gekocht.
Al langere tijd vonden we ons Golfje niet
meer zo geschikt voor de activiteiten die
we ondernemen en de wegen waar we
regelmatig op terecht komen. Zeker niet
nu we ook met de kajaks op pad gaan…
Deze maand hebben we de knoop
doorgehakt en ons Golfje ingeruild voor
een 4WD Volkswagen Tiguan.

… hadden we ook deze maand weer een aantal erg mooie
concerten met TSO, inclusief “Spis, lytt, lev”

… hebben we weer regelmatig bezoek
van “rådyr”(hertjes) in onze tuin

