
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 

Lieve familie en vrienden, 
 

In september waren we meer op pad dan thuis. Naast Brussel en 
Nederland waren we ook in Marseille waar we genoten van de zon en 

de warmte voor we thuis via de herfst weer naar de winter gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 
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L’Ordre Mondial 
September begon uitstekend met een 
l’Ordre Mondial avond in Scandic Nidelven 
Hotel. Heerlijke kleinere gerechten 
gecombineerd met bijzondere wijnen! 

Kalfsborst met uienmarmelade 
Rivierkreeft met kalfszwezerik 

Kalfsfilet met asperge en waterkers 

Gerookte tarbot met kantarellen 

Zee-egel kaviaar 

Krab met bouillon in 
een glas met rook 

van droog ijs 

Scandic Nidelven 

Heerlijke Petit fours met Moscato d’Asti, 
Pineau des Charentes en Tokaji Eszencia 



Muziek, kunst en kultuur 
We hadden deze maand maar liefst 3 TSO concerten. 
Vanwege alle reisactiviteiten konden we maar 1 keer 
samen, maar gelukkig hebben we goede vrienden hier 
die zo’n beetje standaard onze reserves zijn bij TSO  

Bea en Ingrid waren diep onder de indruk van de 
jonge Nederlandse celliste Harriet Krijgh die de 
Rococo-variaties van Tsjaikovski speelde 

Ook Noorwegen maakt steeds betere films. Dit 
keer zagen we ‘Bølgen’, oftewel de vloedgolf 

Albert en Menno hadden een interessant 
‘Stemmen’ concert met o.a. Maja Ratkje 

Bertrand Chamayou speelde  het piano-
concert Burlesk van Richard Strauss 

Samen met Ingrid zagen we de bijzondere 
sieradenkunst van Felieke van der Leest 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOblxf7JpsgCFQdncgodMjgN3Q&url=http://lydbilde.org/releases/maja-s-k-ratkje-kristian-skylstad/&psig=AFQjCNHGt-DVJj_lSMWukus2S9yFniAiXQ&ust=1443971163543592
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKiYjOnKpsgCFeKqcgoddXEDXw&url=http://p3.no/filmpolitiet/2015/08/bolgen/&psig=AFQjCNE1v5Nga9pVHlUELFqnicfiVWutwA&ust=1443971386302878
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLe74KPLpsgCFYiPcgodtkANUg&url=http://www.feliekevanderleest.com/news.php&psig=AFQjCNEOkY14X_mOvUJ5CBUuT5sUvBL7xA&ust=1443971499215958


Dagje Brussel 
Bea was deze maand anderhalve dag bij 
de EU in Brussel. Alle coordinatoren van 
nieuwe EU-projecten waren uitgenodigd 
om kennis te maken met hun Program 
Officer. Verder kregen ze een berg aan 
informatie en alle in’s and out’s voor het 
succesvol leiden van een EU-project. 

Boukje, Bea en Jorunn in de EU-
zaal van het Charlemagne gebouw 

We waren met maar liefst zes 
deelnemers van NTNU/DMF: vier 
coordinatoren van twee nieuwe 
projecten, PreventIT van Jorunn en 
Bea en selfBACK van collega’s Paul en 
Kerstin, en onze twee EU-adviseurs. 
Goede vertegenwoordiging  

Twee compleet gevloerde EU-
coordinatoren op het vliegveld 

van Brussel, Jorunn en Paul 

Bea had een hele suite in het 
eerwaardige Leopold Hotel 
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Naar Nederland 
Deze maand hadden we meerdere redenen 
voor een bezoek aan het thuisland. 

Bea ging daarna weer naar 
Noorwegen, terwijl Albert 
nog een weekje bij zijn 
ouders bleef in verband 
met een operatie van zijn 
vader. Gelukkig ging alles 
goed en is hij hopelijk weer 
snel de oude. 

We begonnen met een 
bezoek aan Sol, en de 
ochtend erna samen 
naar het graf van Henk. 

Menno en Ingrid vierden hun 40-jarige huwelijk op de prachtige 
locatie Het Rechthuis aan de Amstel. 

Maartien en Doran vierden allebei hun 
verjaardag. Hier is Doran in actie met 
de traditionele Mexicaanse piñata. 



Naar Marseille 
Bea was door de Universiteit van Marseille 
(AMU) uitgenodigd deel te nemen in een 
zogenaamd ‘Scientific Steering Comittee’, 
een groep van internationale experts die 
advies gaan uitbrengen over de strategie 
van de universiteit de komende 10 jaar. 

De rektor van AMU, omringd door 
38 experts uit de hele wereld.  

Kennis gemaakt met 
‘molecular cooking’; klinkt 
eng maar was erg lekker 

Le Pharo waar AMU’s 
leiding zetelt 

Technosport, het nieuwe paradepaard van 
de Faculteit der Bewegingswetenschappen 



Naar Marseille 
Nadat Beatrix klaar was met haar werk in Marseille, 
vloog Albert ook die kant op. Samen hebben we een 
heerlijk relaxed weekend in de warmte doorgebracht. 

Lunch met ijsje als dessert  

Dit is geen dessert, 
maar koffie +++ 



Marseille 
We hebben het weekend vooral 
gebruikt om rond te kijken in de 
stad en van het goede leven te 
genieten. Dat was beslist niet lastig 
gezien de zomerse temperaturen en 
de goede restaurants daar! 



Marseille – Les Calanques 
Op zondag maakten we een boottocht langs de 
kust, naar het natuurgebied Les Calanques.  
Een schitterende omgeving, die we graag ook 
nog eens te voet gaan verkennen  
 



Marseille – bouillabaisse 
Een verblijf in Marseille is 
natuurlijk niet compleet 
zonder bouillabaisse te 
eten. Een collega van de 
universiteit nam ons mee 
naar “Chez Fonfon” in de 
Vallon des Auffes. Een erg 
mooi haventje, en heerlijk 
eten! Absoluut een 
aanrader, al is het wel 
prijzig. 
 Vallon des Auffes 



En een klein opknap-projectje 
Deze maand hebben we ook de garderobekast in de hal 
onderhanden genomen: nieuwe schuifdeuren (2 ipv 3), 
een nieuwe inrichting, en verlichting in de kast   

Oud… 

… en nieuw 



Deze maand hadden we hoog bezoek bij de 
faculteit: kroonprins Haakon en kroonprinses 
Mette-Marit kregen een rondleiding bij het 
Kavli-center for Neuroscience. 

Koninklijk bezoek bij de fakulteit 

Hoewel het duidelijk herfst begint te 
worden, en we de eerste herfststorm al 
weer gehad hebben, bloeit er nog van 
alles hier op Flatåstoppen. Vooral binnen 
leefden de Oleander en de Hibiscus zich 
uit met een overdaad aan  bloemen. 

Uitzicht over het dal onder ons 
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