
Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

November is natuurlijk onze verjaardagsmaand en dit jaar vierden we beide 
dagen in de sneeuw. Er is ook eindelijk weer eens wat aan en in het huis 

gebeurd, en we hebben veel bezoek gehad deze maand. Je leest het weer 
allemaal in deze gecombineerde november/december editie van de nieuwsbrief.

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – november/december 2010



Dakdekkerswerk
Na vele maanden rust op het verbouw-front werd 
er deze maand eindelijk weer eens geklust aan ons 
huis. Een deel van de isolatie onder de dakpannen 
moest vervangen worden, en dat was een mooie 
aanleiding om gelijk een platvorm voor de 
schoorsteenveger te installeren.

Ook aan de achterkant van ons huis

Oops, foutje in de planning

Het oude dakpapier eraf

Hypermodern dakmembraan erop

Na anderhalve week zwoegen in weer en 
wind en sneeuw was ons dak klaar, de 
daktreetjes geïnstalleerd, en het 
veegplatform klaar voor de schoonveger. 
Albert heeft het even uitgeprobeerd, het is 
hartstikke stevig. En het geeft je gelijk een 
prachtig vergezicht over de hele wijk!



5 November: 20 cm sneeuw

Nog een pimpelmeesje

De buurman schoof zelfs de straat

Pimpelmeesjes aan het ontbijt

6 November: weer 20 cm sneeuw

Wit, wit, wit
Flatåsen is al sinds Albert’s 
verjaardag weer prachtig wit. 
En omdat het gelijk daarna 
stevig ging vriezen leef de 
sneeuw ook mooi liggen.

De goudvinkjes zijn terug



Forsker Grand Prix 2010
NTNU organiseerde deze maand voor het eerst de 
“Onderzoeker Grand Prix”. Tien PhD-studenten streden 
om de eer wie het best zijn/haar project kon 
presenteren. Iedere fakulteit en onderzoekscentrum 
had een eigen kandidaat en wij in de zaal mochten met 
de jury mee stemmen wie we het best vonden.

Øyvind Sandbakk, de kandidaat
van Bewegingswetenschappen

Tora Bonnevie en  Maiken Bratt Elvestad, de 
kandidaten van Albert’s Medische fakulteit

Nagenoeg alle kandidaten bleken zeer bedreven te zijn in het 
presenteren, maar Ida Aglen van Ingenieurswetenschappen 
was de onovertroffen winnaar met haar pakkende presentatie 
over vibrerende oliepijpen op de bodem van de oceaan 



Rivierkreeft-feestje
Deze maand hebben we ook een heus rivierkreeft-
feestje gehad bij onze vrienden Dankert en Nayereh. 
Albert wist niet helemaal waar hij aan begonnen was 
en vond het gepeuter in zijn eten maar niks. Gelukkig 
had Nayereh ook een heerlijke Perzische schotel klaar 
gemaakt voor na de kreeftjes 

De beproeving
overleefd

Het monstertje ’up 
close and personal’

Nayereh zelf was
ook niet overdeeld
gelukkig met al dat 
handwerk

Foto onderschrift

Dankert was
daarentegen
helemaal in 
zijn element 

Albert dapper aan de slag



Bezoek!!!
Ons eerste bezoek deze maand 
was Eleanor uit Canada. Ze was 
in Noorwegen vanwege gast-
onderwijs en kwam gezellig een 
klein weekje bij ons logeren.

Lamskotelletjes selecteren

Heel veel ribben 
We hadden ook meteen een leuke klus. 
Van Erling hadden we een winterhard 
lam gekocht, en dat vlees moest 
uitgezocht worden en de vriezer in 

En de hertjes 
zijn ook weer 

terug 



Bezoek uit Nederland
Ook Esther en Pitt zijn deze maand 
bij ons geweest, een paar dagen 
overlappend met Eleanor, en dat 
was beregezellig. We lieten ons 
niet tegenhouden door fikse vorst 
en hebben zowel de stad als 
Bymarka op en afgestruind. Op de 
laatste avond trakteerden ze ons 
op een voortreffelijk feestdiner bij 
Emilies. Een mooie afsluiting 

Een witte wereld vol sneeuw en rijp

In het Nidaros museum

Even uitrusten bij Koppardammen

Skål voor een heerlijk diner bij Emilies



Nog meer bezoek uit Nederland
Ook Jaap en Nelleke verrasten ons met een bezoek. 
Ze vielen met hun neus in de (harde) boter: prachtig 
weer, maar met temperaturen dik onder de -150 C...

Vogels voeren bij Nedre Leirfosspark
Koud hè !

IJskristallen fotograferen
op Jonsvannet

Zelfs Jonsvannet is bevroren en 
één grote vlakte met zwart ijs.



En verder...
...kregen we van Dankert zijn 
trainingsapparaat, en nu is onze 
trainingsruimte helemaal af!

Onze trainingsruimte beneden in de kelder

Albert vult onze bak met strooi-grint

...was deze maand de 15e Prinsesse 
Astrids musikkpris. Drie pianisten 
speelden samen met TSO, de Chinese 
Jie Zhang werd de winnares.

...konden we gratis strooi-grint ophalen bij de 
gemeente. Wij waren met ons ene bakje heel 
bescheiden; sommige anderen stonden hele 
aanhangers vol te scheppen!

...was november de koudste 
novembermaand van de 

afgelopen 190 jaar!

Jie Zhang in concert met TSO
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