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Maandelijkse nieuwsbrief
vanaf Flatåstoppen

Januari 2014

Een nieuw jaar, een nieuwe look. Maar verder de oude,
vertrouwde update over onze belevenissen in Noorwegen.
Ook in januari wilde er helaas geen sneeuw vallen, terwijl het wel
hard bleef waaien. Een erg atypische winter.
Maar we hebben ons prima vermaakt 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Marrie & Ger in Noorwegen
Na de kerstdagen in NL gevierd te hebben
gingen we terug naar Noorwegen. Marrie & Ger
kwamen met ons mee om een weekje bij te
komen en met ons oud-op-nieuw te vieren.

Avondje heerlijk uit eten bij Credo

Het werd een extreem
relaxte week waarin we
voornamelijk niks deden,
ook wel eens lekker. Een
paar keer de stad in, een
paar wandelingen, en
verder breiend, crushend,
Wordfeudend of surfend
op de bank.

Flan

Eend

De traditionele avond uit
eten was deze keer bij
Credo Bistro. We hebben
heerlijk genoten van het
eten en het gezelschap.

Köln, Deutschland
Bea was midden januari een paar
dagen in Keulen voor het jaarlijkse
Mobility and Exercise in the Elderly
congres. Gastheer was de Deutsche
Sporthochschule waar één van onze
Nederlandse collega’s onlangs is
aangesteld als hoogleraar in
Beweging en Sport Gerontologie.

De machtige kathedraal van Keulen

Nina, één van Bea’s PhD
studenten, gaf een
praatje over exergaming
bij ouderen. Ze deed het
ontzettend goed, Bea
was helemaal trots 

Nina tijdens haar presentatie

Mingling in de pauze

Verhuizen
Bea’s instituut is sinds 1 januari
deel van Neurowetenschappen op
de Medische Faculteit. Die zitten
op een andere campus, dus moest
Bea’s kantoor ingepakt en
verhuisd worden. Altijd een mooie
aanleiding om op te ruimen en
veel weg te gooien. Daar kreeg ze
uitstekende hulp bij van haar
nieuwe personeels-chef 

Uiteindelijk
meer weg
gegooid dan
ingepakt 
Volgende maand
foto’s van Bea’s
nieuwe kantoor!

Januari = reismaand voor Albert
Halverwege de maand was Albert
een dagje in Groningen om met de
universiteit daar te praten over een
gezamenlijk opleidingsproject. Een
mooie aanleiding om het weekend
ervoor even in Brouwershaven te
zijn en de 82e verjaardag van
Marretje mee te vieren 
Direct na Albert’s bezoek aan Nederland
was het tijd voor een driedaags bezoek
aan Lillehammer. Hier organiseerde HR
Norge zijn jaarlijkse congres. Onderweg
bleek dat er in de rest van Noorwegen
meer sneeuw ligt dan in Trøndelag!

De openingstoespraak van het congres

Birkebeiner hotel in Lillehammer

Winters Noorwegen vanuit de trein
De laatste dagen van januari ging de reis naar
Oslo en Drammen. Samen met de andere HRmanagers van NTNU bezocht Albert de
Universiteit in Oslo en “Sykehuspartner” om
te horen hoe die HR organiseren.

Forskningsparken - UiO

Allemaal beestjes
Hoewel er hier nagenoeg geen sneeuw ligt en de
dieren in het bos eten zouden kunnen vinden, blijven
ze bij ons langskomen om te kijken of er een maaltje
te halen valt. Dat levert altijd leuke plaatjes op.

«Daar kan ik niet bij»

«Hallo, iemand thuis?»

Ook de reeën zien we
regelmatig, zelfs al leggen we
nauwelijks eten voor ze neer.
Trouwe beestjes 

«Daar ligt ook niks»
«Nee, hier ligt niks»

Brand, brand, brand
De combinatie van geen sneeuw, al
tijden geen neerslag en aanhoudende
harde wind heeft deze maand
dramatische gevolgen gehad: meerdere
enorme gras- en heidebranden in
midden-Noorwegen die dagenlang
tekeer gingen. Vooral het dorp Lærdal
en meerdere dorpjes langs de kust van
Flatanger moesten het ontgelden. Bijna
200 gebouwen gingen in rook op...
De harde wind maakt blussen onbegonnen werk

Grasbranden langs de kust van Flatanger

Verwoestende brand in het dorpje Lærdal

En verder...
… heeft Bea’s koor Øvre Nidelven Kammerskor,
ØNK, in februari een groots concert. Tema: ‘t
leven. Invulling: bekende en minder bekende
stukken uit allerlei musicals. Aangezien de
concertdatum nu snel dichterbij komt is Bea
erg druk met oefenen en extra vergaderingen
over scenografie, kostuums en benodigde
requisieten. Bea heeft zelfs 2 solo-tjes 

... hadden we een erg leuke
nieuwjaarsreceptie bij Boukje en Otto,
vrienden van ons. Toch nog oliebollen
gegeten, vakkundig gebakken door
Menno, en pasteitjes 
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