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Lieve familie en vrienden,
November begon met het 10de bezoek (in 11 jaar!) van Albert’s
moeder die samen met dochter Marrie Albert’s verjaardag kwam
vieren. Verder was november voor ons allebei een drukke reismaand.
We waren veel weg voor ons werk, maar vonden een gaatje voor een
lang weekend Praag waar we Bea’s verjaardag in stijl vierden.
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

De Marren op bezoek
Albert’s moeder Marretje was voor de
10de keer bij ons op bezoek, een hele
prestatie en het record. Samen met zus
Marrie kwamen ze Albert’s verjaardag
vieren bij ons. Erg gezellig 

Marretje in haar schik

Albert’s cadeautje van Marrie:
sokken met een muziekje 

Een feestelijk verjaardagsontbijt met zijn allen

En uiteraard kwamen onze andere
bezoekers ook regelmatig even langs 

Genieten van het stadsleven
We waren regelmatig in de stad te vinden
met de Marren. Zo waren we bij een
prachtig concert van Cantus in de Vår Frue
kerk, aten bij To rom og kjøkken voor een
TSO concert, en pimpelden we een avondje
in Adrian’s Spontan Vinbar. Livet er godt,
zoals ze dat hier zo mooi samenvatten 

2rok

Ma het nachtleven in, met
vrienden Menno & Ingrid,
Mara en Artur. Ze had het
uitstekend naar haar zin.
Iedereen, trouwens 

Bea’s werk – in Noorwegen
Ook november was een drukke werk- en
reismaand voor Bea. Begin van de maand gaf ze
een presentatie in Oslo op het EHiN congres.

Fantastisch praatje
van Nell Watson
Later in de maand was ze twee dagen in Oppdal
voor een seminar over welvaarts-technologie.
Daar was het al stevig winter, waar sommige
collega’s dankbaar gebruik van maakten 

Albert’s werk
Ook Albert was deze maand weer een
aantal keren op reis voor zijn werk. Begin
november voor een tweedaagse
projectvergadering naar Tromsø, en
halverwege de maand twee dagen naar
Brekstad, aan de overkant van Trondheim
fjord, voor een seminar met zijn team.

”Hints”-competitie in de bar tegen Forsvarsbygg
Tromsø gezien vanuit het vliegtuig
Litteraturhuset i Trondheim, een
van de nieuwere culturele
ontmoetingsplaatsen in de stad,
organiseerde begin november een
debatavond over het gebruik van
tijdelijke contracten bij
universiteiten. Albert was een van
de panelleden, samen met een
tijdelijke medewerker van een
andere faculteit, een prorector, en
de voorzitter van een van de
vakverenigingen. Een interessante
en spannende discussie!

Lang weekend Praag
Halverwege de maand zijn we heerlijk samen een lang
weekend naar Praag geweest. Geen werk, gewoon voor de
ontspanning. We hebben heerlijk rondgelopen en cultuur
gesnoven, zoals in het Mucha museum, de oude Joodse
wijk, het paleis en de St. Vitus Cathedral.

Praag
Uiteraard hebben we ook de gelegenheid
aangegrepen om heerlijk te eten, zowel in het
Alcron restaurant met een Michelin ster als in
minder bekende plaatsen, en zijn we naar een
klassiek concert geweest.

Bea’s werk – in het buitenland
Bea was een dag in Nederland voor
het EU-project PreventIT, waar ze
praatten over mogelijke exploitatie
van de onderzoeksresultaten.

Amsterdam ontwaakt

Daarna door naar Brussels voor de
NTNU-alumni dag, gevolgd door
een EU-dag met de leiding van de
medische faculteit.

De rector opent de alumni-dag

Bea leert 8 glazen dragen
in 1 hand. Hij heeft er 22…

Herfst in Brussel

En verder...
...begonnen we deze maand in
herfstsfeer, maar werd het al
snel echt winter!

... brengen allebei de seizoenen wel hun eigen sfeer en
gelegenheid voor mooie plaatjes met zich mee 

... was onze collega en goede vriendin
Boukje weer een weekje in Trondheim.
Mooie aanleiding om Spontan Vinbar bij
haar te introduceren 

