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Lieve familie en vrienden,

We beginnen het nieuwe jaar met een nieuwe look 
voor onze nieuwsbrief, maar verder is er niet zoveel 
veranderd. We genieten nog steeds volop van het 
leven, zowel op als buiten het werk, en zowel in 

Noorwegen als op onze reizen.

Deze maand was Bea een week in het buitenland 
voor haar werk terwijl Albert af en toe mocht 

proeven hoe het zou zijn als hij gemeentesecretaris 
in Stjørdal zou zijn. We genoten weer van mooie 

concerten en natuurlijk van het bruisende 
restaurantleven in Trondheim.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Maandelijkse nieuwsbrief vanaf Flatåstoppen
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Nieuwjaar happenings
Het eerste weekend van het nieuwe jaar hebben 
we alle naaste buren uitgenodigd voor bubbels, 
versgebakken oliebollen, en heus kerstbrood uit 
Nederland. Dat was zo gezellig dat we er maar 
gelijk een nieuwe traditie van gaan maken 

Oliebollen en kerstbrood –
een nieuwe ervaring voor
onze Noorse buren!

Magne & Susan herstelden een oude traditie in 
ere en nodigden hun vrienden uit voor een 
“kerstboomfeest” – een laatste samenzijn rond 
de kerstboom als afsluiting van de kerstperiode.

Grappig detail: bijna iedereen die er 
deze avond was, reist later dit jaar 
naar de Azoren om samen Magne’s
70e verjaardag te vieren 



Bea’s werk: Amsterdam
Bea was uitgenodigd als opponent voor de 
promotie van een PreventIT-collega, 
Jeanine van Ancum. Dat is altijd een hele 
happening in Nederland, met alle 
professoren heel officieel in toga 

Uitzicht over Amsterdam zuid

De kersverse doctor met alle opponenten, begeleiders en paranimfen

Erg leuk: 3 deelnemers in het 
PreventIT project waren er ook, alle 
drie nog steeds actief en superfit.

Na alle promotie plechtigheden 
lekker bijgekletst met Esther, en 
daarna met zijn drieën heerlijk 
uit eten bij Brasserie van Baerle. 
Vanouds gezellig 



Bea’s werk: Bologna, Italië
De dag na de promotie vloog Bea 
verder naar Bologna waar ze een vol 
programma had: anderhalve dag met 
internationale collega’s aan een 
nieuwe aanvraag werken, anderhalve 
dag het MobEx (Mobility and Exercise
in the Elderly) congres, en tot slot een 
half dagje ontspannen bij Eataly.

MobEx diner in een Enoteca
Hoezo scheef? Mobilise-d onderonsje

Bologna heeft een prachtig historisch centrum 
met overal overdekte voetganger arcades.



Dream Theater
Bea is al fan van Dream Theater 
sinds 1992, maar pas deze maand 
zag ze de band eindelijk een keer 
live in actie. Hoog tijd, dus.

Geen supporting
act, alleen maar

veel Dream Theater 

Nagenoeg perfect concert 



Werk Albert
Januari is op Albert’s werk een echte 
“opstart-maand” waarin het resultaat van 
de budgetbesprekingen in december 
wordt omgezet in concrete maatregelen.  
Ook worden in deze maand de ”trouwe 
medewerkers” in het zonnetje gezet 
tijdens een feestavond met diner en een 
culturele inbreng. Dit keer verzorgd door 
de directeur voor de Dienst Cultuur zelf 

Albert heeft deze maand een 
aantal keren gefunctioneerd 
als waarnemend 
”kommunedirektør” 
(gemeentesecretaris). Een 
nieuwe en spannende 
ervaring om de vergadering 
van het gemeentebestuur op 
die manier mee te maken 

Samen met locoburgemeester en burgemeester

Kultursjef Jarle Førde aan het werk

Nog steeds geen papier op Albert’s kantoor 



En verder...
... zijn we voor de verandering eens allebei 
naar Burns’ dinner geweest van Albert’s
whisky club, met Bea als BOB  ...

Albert en Menno (en Ingrid) genieten van de whisky

... viel er plotseling een 
enorm pak sneeuw ...

... hadden we een heerlijke Chaine avond bij Røst ...

Een gedicht van Burns door een echte Schot


