
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 116 

April 2017 

Lieve familie en vrienden, 
 

“April doet wat ‘ie wil” is zeker ook waar in Noorwegen. Bijna dagelijks 
wisselden we van winter naar lente en weer terug naar winter.  
De paasdagen brachten we dit jaar door in het Zweedse Åre, 

Scandinavia’s grootste wintersportgebied, waar we 3 heerlijke  
dagen konden slalom skiën.  

 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Werk 
We hadden deze maand weer ouderwets veel 
werk allebei. Dus veel overuren en veel 
weekenden door gewerkt. 

Albert is druk in de weer met een aantal 
organisatieontwikkelingsprojekten 

Begin april gaf Albert een  
voordracht over leiding geven aan 

veranderingen op het jaarlijkse congres van 
de vereniging van bedrijven in Trøndelag 

Kadootje van een dankbare student 

Ook Bea gaf 2 presentaties, 1 
over onderzoek in haar groep 
en 1 over het nieuwe leer-
ondersteuningssysteem waar 
ze meedraaide in de pilotfase. 



Pasen in Åre, Zweden 
De paasdagen brachten we dit jaar 
door in Åre, net over de grens met 
Zweden. De eerste middag 
bezochten we Bea’s collega Lis uit 
Engeland, die met het hele gezin 
daar op skivakantie was. Erg leuk 
om haar en Alistair weer eens te 
zien, en om eindelijk kennis te 
maken met hun twee kinderen. 

Daarna waren we 3 dagen 
bij Tore Kristian, Tina, en 
hun kinderen Lotta en 
Jesper. Zij hebben een 
prachtig appartement in 
Åre, wat een uitstekende 
basis is voor alpine skiën. 

Uitzicht vanaf het appartement 

Uitwaaien bij Åresjön 

Uit eten met de hele 
famile plus paashaas 



Alpine skiën 
Åre is één van ‘s werelds beste ski 
resorts en het grootste van Noord-
Europa. Dat waren dus drie heerlijke 
dagen over eindeloze vlaktes naar 
beneden suizen. We hebben ons zelfs 
gewaagd aan een beetje springen, door 
de bossen skiën, en aan off-piste skiën! 
We worden nog goed  

White-out op de top 
De omgeving komt langzaam tevoorschijn 

Beá-á-á 



Genieten  

Off-piste paradijs 



Onderweg naar huis… 
Zonsondergang in Åre… 



April doet wat ’ie wil 
April is in Noorwegen een echte overgangsmaand 
van de winter naar het voorjaar. Je kunt dan ook 
dagelijks letterlijk alle weertypen tegenkomen… 

Heerlijk in het zomerse zonnetje 

Af en toe een verfrissend regenbuitje 

Huh? Hier lag toch sneeuw??? 

Een flinke dosis sneeuw 

Lentesfeer 



Walking dinner 
Ieder jaar organiseren we met een aantal buren een 
zogeheten ‘walking dinner’, waarbij we per gerecht 
naar een ander huis verkassen. Dit jaar waren we 
met 7 paren en 3 stations. Erg gezellige avond  

Hoofdgerecht in onze omgebouwde woonkamer 

Goede start van de avond op nr. 1 



En verder... 
... was Albert deze maand  precies 10 jaar in Noorwegen. 
Dat leverde hem een medaille op van goede vrienden en 
een heerlijke avond bij To rom og kjøkken... 

Verrassingen van de chef kok 
en de sommelier: Noorse 
oesters met champagne  

... hadden we 3 prachtige concerten met Trondheim 
Symfoniorkester, waaronder het geweldige cello concert 
van Dvořák, gespeeld door Mischa Maisky ... 

... worden we steeds groener 
op Flatåstoppen. Nieuwste 

aanwinst: een compostbak ... 

... had Albert een erg bijzondere whisky avond 
met whisky’s van meer dan 100 jaar oud ... 
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