
Maandelijkse nieuwsbrief 
vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

Terwijl de rest van Noorwegen op vakantie was, hebben wij in juli 
rustig doorgewerkt, Bea gedeeltelijk in het buitenland. Helemaal niet 
verkeerd aangezien deze maand de koudste en natste julimaand ooit 
was in Trondheim. Gelukkig werd de maand afgesloten met prachtig 

zomerweer, vlak voordat we bezoek kregen uit Nederland.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Werk Bea
Bea was een week in Edinburgh voor het 
Posture & Gait congres, waar ze een 
praatje gaf in de workshop over het 
nieuwe EU-IMI project Mobilise-D. Op dit 
congres komt ze altijd veel vrienden en 
bekenden tegen, wat natuurlijk erg leuk 
is maar daardoor ook extra druk 

Feestelijke opening

Spontane Mobilise-D 
vergadering met de helft van 

het leidinggevende team



Edinburgh
Gelukkig was er naast congres en netwerken 
ook tijd om de stad te verkennen. Edinburgh 
bleek een mooie en erg leuke stad te zijn, met 
als grote trekpleister een enorm kasteel.

Minder leuk was de bijna 18 
uur vertraging op weg naar 
huis en de extra overnachting 
op Stockholm airport 



Bezoek uit Nederland
Eind juli was Annie een weekje bij ons op 
bezoek. We hebben heerlijk genoten van 
elkaars gezelschap, het mooie weer en de 
Noorse natuur 

Gezellig uit eten met Ingrid in Palmehaven
Wandelen naar de top van Jervfjellet en 
over Ladestien

Ontbijten op het terras

Een dagje de stad in



Werk Albert
Een van de plaatselijke kranten in Stjørdal heeft 
elke zomer een serie achtergrondartikelen over 
plaatselijke “bekenden”. Dit jaar had Albert de 
eer om deze serie te openen 

In de vakantieperiode is Albert een paar 
weken plaatsvervangend gemeentesecretaris 
geweest, en daarmee eindverantwoordelijk 
voor het administratieve apparaat van de 
gemeente. Hij kreeg letterlijk zijn vuurproef 
toen er een grote brand uitbrak die 
aangestoken bleek te zijn.

Nog geen week 
later was er weer 
een grote brand die 
5 appartementen 
volledig in de as 
legde. Gelukkig 
geen gewonden en 
dit keer niet 
aangestoken maar 
domme pech 



En verder...
... was juli een maand van uitersten gezien het klimaat: 
de koudste en natste julimaand ooit in Trondheim, met 
temperaturen dik onder 10 graden, maar afgesloten met 
de hoogste temperatuur ooit gemeten. Een verschil van 
meer dan 30 graden!

…hebben we een paar heerlijke wandelingen 
gemaakt in Bymarka, onze achtertuin 

... was  het mooie weer aan het einde 
van de maand een goede aanleiding 
om heerlijk te barbecuen en wat aan 
het onderhoud van de tuin te doen ...


