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Lieve familie en vrienden,

December stond grotendeels in het teken van de (naderende) kerst. 
Zowel op het werk als met de buurt werden kerstlunches en –uitjes 

georganiseerd, Bea was een paar dagen in Duitsland voor haar werk, 
en de reis naar Nederland om daar de kerstdagen te vieren deden we 

dit jaar met de auto! Op weg terug hadden we een paar dagen in 
Kopenhagen waar we oud-op-nieuw vierden. Dat was een uitstekende 

afsluiting van het oude jaar, en een mooi begin van het nieuwe.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Bea’s werk
We hadden de traditionele kerstlunch met de hele 
onderzoeksgroep GeMS, en een mooi jaaroverzicht 
op het instituut seminar.

Het onderzoek loopt goed op het Instituut

De wijngaard onder het Robert Bosch ziekenhuis

Bea was ook een paar 
dagen in Stuttgart voor 
het IMI-EU project 
Mobilise-D. Gelukkig 
was er ook tijd om te 
genieten van de mooie 
kerstmarkt in de stad 



Kerstsfeer in Trondheim
December is altijd een leuke 
tijd in de stad, met overal 
lichtjes, kinderorkestjes, en 
natuurlijk peperkoekhuisjes!

Ook thuis kwam de kerstversiering tevoorschijn

Overdrijven is ook een kunst 



Naar Nederland
Dit jaar besloten we met de auto 
naar Nederland te gaan voor de 
kerst, een hele reis. Bijna 500 km 
naar Oslo, daar de boot op naar 
Fredrikshaven in Denemarken, en 
dan nog bijna 1000 km naar 
Gemert. Twee daagjes 

Lekker rustig op de weg vroeg op zaterdag

We hadden een luxe kajuit 
geboekt middenvoor op de 
boot, en ‘s avonds heerlijk 
gegeten in restaurant Eight.

Lekker scheuren naar Nederland

De rit naar Oslo ging gesmeerd, goede 
condities op de weg en bijna geen verkeer. 
Daardoor hadden we opeens een paar uur 
over om rond te wandelen en te genieten 
van Oslo in kerstsfeer voor we de ferry van 
Stenaline op gingen.



Kerst in Nederland
De kerstdagen vierden we zoals altijd met onze 
families in Nederland. Fijn om iedereen weer te 
zien en tijd met elkaar door te brengen!



Oud-op-nieuw in Kopenhagen
Rond oud-op-nieuw waren we een paar dagen 
in Kopenhagen. Een gezellige, levendige stad, 
waar we heerlijk rondgewandeld hebben, flink 
gewinkeld, lekker gegeten, en uiteraard 
vuurwerk gekeken op Rådhusplassen 

Kopenhagen’s meest gefotografeerde?

Rosenborg kasteel

Uitzicht vanuit onze hotelkamer

Vuurwerk op Rådhusplassen

Wisseling van de wacht bij het koninklijk
paleis

Nyhavna



Tivoli
Nieuwjaarsdag brachten we door in het attractiepark 
Tivoli in het centrum van Kopenhagen.  

Behalve de kermisattracties heeft Tivoli 
ook een erg mooi aquarium. Een verstilde 
wereld met fraaie vissen, koraal en 
schelpdieren, waar we geruime tijd 
hebben rondgekeken.

We hebben ons zelfs gewaagd aan een rondje 
in de zweefmolen, hoog boven de grond. Op 
een winterse dag een koude aangelegenheid!



En verder...
... zijn we weer eens gezellig met 
Ingrid & Menno bij Spontan 
geweest waar we weer heerlijk 
gegeten en gedronken hebben ...

... is dit de tijd van de mooie
luchten ‘s avonds ...

... prachtige parelmoerwolken boven Trøndelag...


