
Maandelijkse nieuwsbrief 
vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

In mei hadden we eindelijk onze lang-uitgestelde paasvakantie. 
Bestemming: de Amalfi-kust in zuid-Italië, die stond al jaren hoog op 
onze verlanglijst. Verder was Bea een paar dagen in Oslo voor haar 
werk en kreeg ze het meest spannende nieuws tot dusver in haar 
carrière. Ondertussen is Albert op zijn werk steeds meer aan het 

overdragen aan zijn tijdelijke vervangster en langzaam maar zeker zijn 
werkzaamheden bij NTNU aan het afbouwen.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Bea in Oslo
Begin mei was Bea een paar dagen in Oslo 
voor het Nordic Geriatric Congress. Hier 
werd hun EU-project PreventIT uitgebreid 
gepresenteerd, en leidde Bea een discussie 
over het project met het publiek.

Kom warempel in de 
trein een goede vriendin
uit Trondheim tegen. De 

wereld is klein 

Tussendoor wipte Bea even op en neer naar 
een bijeenkomst van de Noorse onderwijsraad 
om te presenteren wat NTNU doet op het 
gebied van welzijnstechnologie. Drukjes.

4 van de 5 PreventIT dames



Bea’s werk
Tijdens het congres kreeg Bea waanzinnig 
goed nieuws: de grootste project-aanvraag
waar ze tot nog toe ooit bij betrokken is 
geweest is door naar de tweede ronde, als 
enige! Grote kans, dus, dat dit project 
gefinancierd gaat worden!

Richard Shusterman

Amper terug uit Oslo deed Bea 
mee aan een 2-daagse workshop 
over Game Design met Richard 
Shusterman. Hier gaf ze een 
presentatie over balans, balans-
problemen en balanstraining.

De workshop deelnemers in actie



De Amalfi-kust
Deze maand ging een lang gekoesterde wens in 
vervulling: we hadden een week vakantie aan 
de Amalfi-kust! We hebben heerlijk genoten 
van de natuur, mooie Italiaanse stadjes, lekker 
eten, lekker drinken, en elkaar 

Ons appartementje, 1400 traptreden boven Amalfi-centrum

Vanwege de smalle wegen aan de Amalfi-
kust en het drukke verkeer, hadden we een 
Fiat500 besteld bij het autoverhuurbedrijf. 
Tot onze verrassing kregen we een 
Mercedes cabriolet mee! Misschien een 
beetje onpraktisch, maar wel erg leuk!



Wandelen en trappen lopen
Onze doelstelling om veel te lopen deze week hebben 
we ruimschoots gehaald. Daarmee hebben we iedere 
dag ook behoorlijk wat hoogtemeters gemaakt 



Genieten van de middellandse zee
Tijdens de meeste wandelingen hadden 
we mooi uitzicht op de Middellandse zee.

Verfrissende citroenlimonade

We hebben ook het “Pad van de 
goden” gelopen. Hierbij heb je 
vanaf de kliffen een fraai uitzicht. 
Vanuit het eindpunt Positano zijn 
we met de boot terug gevaren 
naar Amalfi.



Een dagje auto-fun
Met zo’n fraaie auto moet je natuurlijk ook de 
gelegenheid aangrijpen om een autotochtje te 
maken  Vanuit Amalfi zijn we langs de 
kustweg het hele schiereiland rondgereden. 
Uiteraard met open kap 

Uitzicht op de Vesuvius



Cultuur
Uiteraard hebben we ook rondgewandeld in 
typisch Italiaanse stadjes.



En verder...
... hebben we ook deze maand een 
paar keer heerlijk gegeten en 
bijzondere wijn gedronken bij 
“Spontan vinbar”, o.a. met een 
gastoptreden van Zimmermann & 
Hildonen, een bekende sommelier en 
een veelbelovende kok uit Oslo.

... haddden we Anne op bezoek, Bea’s 
oudste vriendin in Noorwegen, samen 
met haar dochter Margarethe.

... was het in mei tropisch warm in 
Trondheim. Het strandvolleybalveld bij 
het ziekenhuis werd actief gebruikt!
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