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Lieve familie en vrienden,

Deze maand krijgen jullie een heuse 
komkommer-nieuwsbrief 

Vanwege COVID-19 was ook in april alles in 
Noorwegen dicht of afgelast. Vergeleken met 
andere maanden zijn we dan ook weinig weg 
geweest en hebben vrijwel niks meegemaakt. 

Alhoewel, weinig en niks… April gaf ons de laatste 
stevige sneeuwbuien, de laatste langlauftochten, 

en een voorzichtig begin van het voorjaar. We 
namen ons nieuwe terras in gebruik, trainden 

veel binnen in een vernieuwde trainingsruimte, 
en we zijn zowaar samen aan het hardlopen!

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Een werkdag in het leven van…
Thuis werken betekent voor Bea vooral lange 
dagen achter het computerscherm in eindeloze 
online vergaderingen 

Mobilise-D – WP7 Communication Café

3 * PhD studenten online begeleiden

Mobilise-D – WP4 review meeting 
over eerder hip fracture onderzoek



Spelen in de sneeuw
Begin april was er nog volop sneeuw in Bymarka, 
dus waren we regelmatig buiten te vinden 



Thuis, thuis, thuis
Normaliter gaan we regelmatig uit eten en 
vieren we Pasen ergens in de bergen. Dat kan 
nu allemaal even niet, maar ook thuis valt veel 
te genieten, met of zonder hulp van take-away
van Spontan Vinbar en To rom og kjøkken.

Paas ontbijt en ‘s avonds een 3-gangen Paas diner

Online wine-tasting van SpontanTweemaal 2rok: gesmoorde varkensnek en heilbot

En een primeur: 
Nederlandse en 

Franse kaas 
online besteld en 

thuis bezorgd



Rondom het huis
Het mooie weer in april nodigde uit om 
buiten op het (nieuwe) terras te gaan 
zitten. Maar daarvoor moest er wel eerst 
sneeuw geruimd worden!



Thuis trainen
Nu de trainingscentra gesloten zijn, 
komt het goed van pas dat we een 
eigen “krachthonk” hebben in de 
kelder! We gebruiken hem nu zoveel 
dat we deze maand een upgrade 
hebben uitgevoerd met een heuse 
“power-cage” en nieuwe gewichten.

Beatrix heeft deze maand 
een enorme vooruitgang 
geboekt met hardlopen! We 
joggen nu om de dag een 
rondje samen, zonder dat er 
gewandeld moet worden 

Alles besteld via 
internet en keurig 
in een bouwpakket 
thuisbezorgd  Na 
een klein avondje 
sleutelen konden 
we aan de slag met 
nieuwe oefeningen.



En verder...
... brachten we een bezoekje aan “Onkel 
Svanhild”, de taartenwinkel die Trond
Vardehaug deze maand opende. 
Heerlijke taarten en een gezellige plek 
om thee te drinken!

...kwamen deze maand de eerste 
bloemetjes boven de grond 


