
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 

Lieve familie en vrienden, 
 

In september waren we een lang weekend in Nederland en reisden we naar 
Sevilla. Maar ook in Noorwegen was er genoeg om van het leven te genieten, 

ondanks de drukte op het werk. We wandelen wellicht niet zoveel in de bergen 
als we eigenlijk zouden willen, maar we vervelen ons beslist niet  

 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 
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Lis in brown cheese dessert heaven 

Ook in het EU-project PreventIT gebeurde er veel. Een collega 
uit Australië was over om aan het project te werken, een 
andere collega, Lis, was een weekje bij ons thuis te gast, en de 
hele groep was in Trondheim voor een Consortium Meeting. 

En  op het congres in Sevilla gaf ze niet alleen een 
praatje over haar werk over de ontwikkeling van 
lopen, maar nam daar ook het ‘stokje’ over om dit 
congres volgend jaar in Trondheim te organiseren. 

Bea’s werk 
September was weer een drukke werkmaand 
voor Beatrix. De maand begon med een 2-daags 
internationaal seminar als kick-off van haar 
exergaming project. 

Jorunn probleert het nieuwste ‘Augmented 
Reality’ speeltje  



Naar Nederland 
We waren ook weer eens een weekendje in 
Nederland. In vier dagen tijd gingen we uit 
eten met Bea’s tweede familie, waren we op 
bezoek bij de fam. Smulders, vierden we de 
verjaardagen van Doran, Maartien en René, 
en waren we een dagje bij Albert’s ouders! 



Relaxen 



Naar Sevilla 
Beatrix reisde deze maand voor een congres 
naar Sevilla. Een mooie gelegenheid voor 
Albert om mee te gaan en vakantie te vieren 
in het zuiden van Spanje. Sevilla is een 
geweldige stad, met heel veel spannende 
architectuur, zowel oud als hypermodern. 



Sevilla 
Uiteraard hebben we in Sevilla ook heerlijk genoten 
‘s avonds van lekker eten en drinken, relaxed in de 
zwoele zomeravondwarmte  

Het weekje weg had Albert eigenlijk 
bedoeld als vakantie, maar door de 
fusie en reorganisatie had hij zoveel 
vergaderingen die hij moest 
voorbereiden en (via Skype) 
bijwonen, dat hij bijna net zoveel 
werkuren maakte als in een gewone 
werkweek. Maar het “thuiskantoor” 
in Sevilla was wel een heel wat 
leukere werkplek dan zijn kantoor  



Strand! 
Aan het einde van de vakantie in Sevilla zijn we 
een dagje op bezoek geweest bij vrienden en oud-
collega’s van Beatrix, Marion en Leo. Die wonen 
ten zuiden van Sevilla aan de kust. Een prachtige 
gelegenheid om naar het strand te gaan dus  



Aurora borealis 
Ook deze maand hebben we weer genoten van 
prachtig Noorderlicht. Recht vanuit het raam 
van onze logeerkamer   
 
Het blijft een fascinerend verschijnsel! De lucht 
was deze keer zo helder dat we op de foto’s 
zelfs de Grote Beer meegekregen hebben  



En verder... 

…hadden we in september heerlijk 
nazomerweer, goed voor een fijne 
wandeling met Menno & Ingrid! 

...heeft Albert zijn verjaardags-
kadootje al gehad (en uitgeprobeerd!): 

een gasbarbeque  

...zijn we nog steeds druk bezig 
met de fusie van de fakulteit 

… hadden we een heerlijk diner met de “Ordre Mondial” 

...organiseerde 
TSO weer een 

“mat-og musikk-
kveld” met ons 

favoriete 
restaurant, To 

rom og kjøkken 



En nog meer verder  
…zijn we de laatste maanden redelijk actief bezig geweest met verbetering in, aan en rond ons 
huis. Deze maand hebben we alle deuren op de begane grond vervangen door meer moderne 
deuren, inclusief de buitendeuren. 

”Before” 

…had Beatrix een 
zangweekend met 
haar koor, waar ze 
oefenden voor een 
nieuwe uitvoering 
die ze volgend jaar 

plannen met de 
professionele 
muziekgroep 

Billuca 
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