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Lieve familie en vrienden,
Juni was een hectische maand voor ons allebei op het werk, maar we
vonden toch genoeg tijd om aan andere dingen te denken.
We hadden deze maand bezoek uit Nederland, en we reisden zelf naar
Nederland. Verder waren we uitgenodigd voor een groot feest, en hadden
we een aantal culinaire hoogtepunten. Terwijl Beatrix voor haar werk in
Sevilla was, vermaakte Albert zich met klussen in en rond het huis.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

De Marren op bezoek
Begin juni hadden we vertrouwde gasten:
Albert’s moeder Marretje en zijn zus Marrie.
Hoewel het weer iets minder meewerkte deze
keer, hebben we toch weer leuke – èn nieuwe
– dingen gedaan.

Marretje ontdekt het multimediascherm bij
de Medische Faculteit

Op bezoek bij het oude en nieuwe klooster op Tautra

Tijd voor koffie met een wafel!

De Marren op bezoek
Marretje moest het weliswaar wat rustiger aan
doen deze keer, maar ontdekte toch weer
nieuwe aspecten van het leven in Noorwegen 

Rare jongens, die vikingen!

De laatste werk-loodjes voor de zomer
Ook juni was weer druk, druk, druk op het werk. Bea had
eindeloos veel examens en het afscheid van een long-time
collega en oude rot in het vak Harald.

Harald ontroerd in een speech

Afgestudeerde studenten van Bewegingswetenschappen
Zo zien Albert’s werkweken er ongeveer uit
Albert had het niks rustiger. Een
nieuwe dekaan bij de faculteit, een
aantal lastige personeels- en
ontslagzaken, rekrutering van veel
nieuwe medewerkers, fusie met drie
hogescholen en de integratie van de
medische faculteit met het
universiteitsziekenhuis in Trondheim
zorgen niet echt voor ruimte in een
toch al niet lege agenda.

Niet altijd tijd – of zin – om te koken 
Bezoek vanuit Uppsala - Zweden

Chaine gril-avond
Deze maand hadden we ook weer een
arrangement van de Chaine de Rotisserie:
een barbeque-avond in Hell. Een leuk detail
was dat we er met een heuse “champagnebus” heen werden gebracht 

Naar Nederland
We waren deze maand ook een lang weekend in
Woerden. Op vrijdag hadden we een dart-toernooi met
vrienden van Maartien en op zaterdag zijn we samen in
zijn tuin aan de slag geweest.

BBQ-chief Maartien

Vele handen maken licht werk 
Op zondag hebben we met de hele familie de as van
Sandra verstrooid in het duingebied bij Wassenaar,
één van haar favoriete plekjes. Emotioneel, intens,
maar ook erg fijn om samen te kunnen doen.

Yoeri doet ondertussen de auto

Zomer!!!
Weer terug in Noorwegen kwam het kwik eindelijk boven
de 10 graden, Norwegian summer at last! De planten in
onze tuin beginnen eindelijk te groeien en te bloeien 

21. juni: de eerste dag boven de 20° C!
Gemeten met ons eigen weerstation 

Feest in Oppdal
Onze vriend Arnfinn gaf deze maand een groots 60jaars feest, compleet met goed eten, live muziek van
Dag Ingebrigtsen en zijn band, en veel gezelligheid.
Arnfinn in zijn nopjes

BBQ koning Harald

Sevilla
Beatrix vermaakt zich de laatste week
van deze maand in Sevilla. De reis er
naar toe verliep niet geheel vlekkeloos,
in Sevilla was het tropisch warm, maar
het was een erg interessant congres en
ze ontmoette veel goede collega’s.

So true!

De spanjaarden geven het goede voorbeeld

Bea en haar Amerikaanse collega’s zijn geïnspireerd

En verder…

… heeft Albert een weekend gebruikt om
eindelijk de terrassen rond het huis te beitsen

…vierden we op 23. juni “Sankthansaften” met
onze buren (met inderdaad alweer barbecue!)…

… komt onze trouwe wintergast ook
in de zomer gewoon op bezoek
… heeft de zomer in Noorwegen vele gezichten

