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Lieve familie en vrienden,
Oktober was een echte najaarsmaand, waarin de overgang van de
zomer naar de winter goed te merken was. De temperaturen kwamen
voor het eerst flink onder het vriespunt, en we hadden zelfs al een
beetje sneeuw. We waren een aantal keren op reis, en uiteraard viel er
ook op culinair gebied weer van alles te beleven.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Werk Beatrix
Bea was de eerste helft van de maand meer weg dan
thuis. Eerst was ze in Groningen als opponent bij de
PhD verdediging van Laura Golenia.

Auditorium van de Universiteit van Groningen

Halverwege de maand was ze een week
in Berlijn voor een bijeenkomst van het
PreventIT project, de openingspresentatie van de PreventIT showcase, en tot
slot een congres in geriatrische
geneeskunde. Drukke week!

Festival of Lights op Berlijnse monumenten

Tot slot was ze een van de genodigde
sprekers op de workshop van de
‘universiteitsgemeente’, een grootsopgezette samenwerking tussen NTNU
en de gemeente Trondheim.

Winter in Oppdal
Midden oktober waren we samen met Menno
& Ingrid een weekend op bezoek bij Charlie en
Xiangchun, twee collega’s van NTNU. Zij
hebben een hut in Oppdal, zo’n 150 km ten
zuiden van Trondheim, waar het dat weekend
al winter begon te worden. Erg gezellig, en
heerlijk om samen te wandelen 

Cor 85 jaar
Bea’s vader werd 85 deze maand, en dat werd
uiteraard met de hele familie gevierd.

Mooie meiden

Cor is blij met zijn nieuwe magnetron

Volop zomer in Gemert

Werk Albert
Albert is inmiddels goed op gang in zijn
nieuwe werk. Hij nam deze maand deel
aan verschillende seminars en
workshops, de gemeente kreeg geld
toegedeeld voor een project met
robots, en het managementteam werd
uitgenodigd voor de handbalwedstrijd
Noorwegen-Oostenrijk, gespeeld in
Stjørdal 
De maandelijks vergadering met het gemeentebestuur

Electrische vliegtuigen en digitalisering –
Albert’s nieuwe wereld

Albert te gast bij zijn eerste handbalwedstrijd ever

Wisselende seizoenen
Zoals ieder jaar is oktober de maand van de
wisselende seizoenen hier in Noorwegen.
Beetje herfst, beetje winter, zelfs af en toe een
koele zomerdag. Uiteraard levert dat mooie
plaatjes op 

En verder...
... eindigde de maand goed met een paar erg
leuke berichten: Bea’s PreventIT project is
genomineerd voor de EU Radar Innovation
Prijs in de categorie ‘Technology voor de
Maatschappij’ 

Ook kwam deze maand de bevestiging dat
het MOBILISE-D project gefinancierd gaat
worden door de EU IMI, jippie! Het is het
grootste project waar Bea ooit aan mee
heeft gewerkt. Vijf jaar, 35 partners, € 49
miljoen, het blijft dus nog even drukjes 

... waren de Duitse
collega’s in Bea’s project
EXACT een weekje op
bezoek om samen aan
de data te werken ...

... hadden we een geweldig
Grand Diner van onze
eetclub de Chaïne.

