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Lieve familie en vrienden,
Ook december, de laatste maand van 2017, was een drukke maand,
propvol met reizen, bezoek uit het buitenland, en natuurlijk de
kerstvakantie die we ook dit keer in Nederland doorbrachten.
Het weer was buitengewoon wisselvallig, met af en toe een flink pak
sneeuw en dan weer veel regen. Het hoort er allemaal bij in onze tijd.
Veel plezier met het bekijken van onze laatste nieuwsbrief uit 2017!
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Werk Bea
Begin deze maand nam Bea haar post
doc, 2 AIO’s en ‘n masterstudent mee
naar Nederland voor een werkbezoek
aan het bedrijf Silverfit. Deze maken
o.a. speciale exergames voor ouderen
die Bea gebruikt in haar onderzoeksproject EXACT. Nuttig en gezellig!
Bespreking met Joris Wieringa, een
van de oprichters van Silverfit, over
nieuwe ontwikkelingen en mogelijke
verdere samenwerking

Verder kreeg Bea twee dierbare
collega’s op bezoek. Boukje was
over uit Berlijn ivm EU activiteiten
op de universiteit. Mooie
aanleiding om haar kennis te laten
maken met Spontan Vinbar.
Ook kwam Lis uit Engeland een
paar dagen logeren ivm met een
congres bij ons waar ze een
praatje gaf. Ook met haar lekker
eten en vooral lekker naar buiten,
de overdadige sneeuw in 

Naar Nederland – deel 1
Bea’s bezoek aan Silverfit voor haar
werk was een mooie gelegenheid om
samen naar Nederland te reizen en
familie en vrienden te bezoeken.

Albert bezocht op vrijdag zijn ouders (en de poes )

Op zondag bezochten we onze
vrienden Carla en Gerben. Die
dag werden we ook verrast met
heus Hollands winterweer 

Een echte winter zorgt
wel voor flink wat
problemen in Nederland.
Langzaam rijdend verkeer
op alle snelwegen, en
veel vertragingen en
annuleringen op
Schiphol. Ook wij
vertrokken uiteindelijk
later dan gepland weer
naar huis.

Concert
Ook bezochten we Bea’s hartsvriendin uit
haar jeugd, Heleen, en haar gezin die
werkelijk een superverrassing voor ons
hadden: samen naar een Golden Earring
concert. Dat was in de jaren 80 Bea’s eerste
concert ooit, en ook toen met Heleen 

Samen weer even 16 en stapelgek op George

Fantastische drumsolo van Cesar

Cesar, Barry, George en
Rinus – ze kunnen het
nog als vanouds 

NL deel 2 – Op bezoek bij Albert’s familie
Eerste kerstdag brachten we door bij Albert’s
ouders in Brouwershaven, en later die week
vierden we oud-op-nieuw bij Mar & Ger en
hun kinderen in Zeewolde. Super-gezellig 

Mar en Ger trakteerden ons op een heerlijk
diner bij hun favoriete restaurant, Ratatouille.

Ouderwets koffie malen samen

Welkom in huize Blom

Op oudejaarsavond
kwam de sjoelbak
tevoorschijn, en
werd er een heuse
competitie opgezet
waar iedereen
fanatiek aan mee
deed 

Op bezoek bij Bea’s familie
Tweede kerstdag brachten we door in
Gemert met de familie van Beatrix. Een
vol huis, maar reuze gezellig!

Kerstdiner

De jeugd verzameld in de
serre voor een snelle lunch

Derde kerstdag zijn we
een dagje kleding wezen
shoppen met de ouders
van Beatrix. Uiteraard
hoort daar koffie met
gebak bij 

Als afsluiting van
ons bezoek aan
Gemert zijn we
gezellig uit eten
geweest met
Bea’s ouders.

En verder...

… brachten we samen met Bea’s ouders een
bezoek aan Marianne Pickenhahn in Duitsland,
een lieve vriendin van vroeger. Zij is een van de
trouwste lezers van onze nieuwsbrief 

… viel er deze maand behoorlijk
wat sneeuw. Een goede manier
om aan je conditie te werken 

… bezochten we met een
groep buren de kerstmarkt
in Trondheim, altijd weer
gezellig. Na afloop hebben
we samen heerlijk tapas
gegeten in de stad. En
milieubewust met zijn allen
terug met de bus 

... kwamen onze viervoetige
vrienden dagelijks bij ons
langs, op zoek naar voedsel
dat wij braaf voor ze klaar
leggen 

